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ÖZ 

TAġLICALI YAHYA DĠVANI SÖZLÜĞÜ 

[Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük] 

Süreyya UZUN PEKġEN 

 

Bu çalıĢma, 16. yüzyıl Osmanlı Ģiirinin önde gelen isimlerinden TaĢlıcalı 

Yahya’nın Divan’ını meydana getiren söz varlığının, alfabetik madde baĢlıkları 

altında kullanım sıklıklarıyla birlikte verildiği bağlamlı dizini temelinde, eĢ zamanlı 

bir yöntemle ve bağlam göz önüne alınarak anlamlandırıldığı iĢlevsel bir sözlüktür.  

TaĢlıcalı Yahya Ģiirini günümüz okuyucu ve araĢtırmacılarına bir adım daha 

yaklaĢtırmayı, TaĢlıcalı Yahya’nın bireysel üslubu üzerine gelecekte yapılacak 

çalıĢmalar için somut veriler sağlamayı ve Türkçenin tarihsel sözlüğüne mütevazı bir 

katkı sunmayı amaçlar. 

Anahtar Kelimeler: Bağlamlı Dizin, ĠĢlevsel Sözlük, Divan ġiiri, TaĢlıcalı Yahya. 
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ABSTRACT 

GLOSSARY OF TASHLIJALI YAHYA’S DIWAN 

[Concordance and Functional Glossary] 

Süreyya UZUN PEKġEN 

 

 

This study is a functional glossary of vocabulary in the Diwan by Tashlijali 

Yahya, who is one of the prominent names of 16
th

 century Ottoman poetry, under the 

alphabetical headings with frequency of the occurence based on the contextual 

indexing, with a synchronic analysis and considering context.  

It aims to bring Tashlijali Yahya’s poetry one step closer to today’s readers and 

researchers and to provide concrete evidence for the work to be done on Yahya’s 

individual style in future, and to provide a modest contribution to the historical 

dictionary of Turkish. 

 

Keywords: Concordance, Functional Glossary, Court Poem, Tashlijali Yahya. 
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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı Devleti’nin siyasi arenada olduğu kadar sanatta ve edebiyatta da 

altın çağını yaĢadığı 16. yüzyılın güçlü kalemlerinden, devĢirme kökenli bir asker 

olan TaĢlıcalı Yahya’nın, kendisinin özgün ve kudretli bir Ģair olduğunu ileri sürdüğü 

Divan’ını meydana getiren söz varlığının alfabetik madde baĢlıkları altında kullanım 

sıklıklarıyla birlikte verildiği bağlamlı dizini temelinde oluĢturulan iĢlevsel sözlüğü 

bu çalıĢmanın kapsamını teĢkil etmektedir. 

Bu çalıĢmayla, yüzyıl insanının duygu ve düĢünce dünyasının gerçek 

zenginliğini ve beslendiği kaynaklara iĢaret eden derinliğini gözler önüne seren 

resmin bir parçası ortaya çıkarılmıĢ olacaktır. Zira, Wittgenstein’ın da ifade ettiği 

gibi, dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır. Söz varlığının günümüz için arkaik 

kabul edilen anlamlarının da ortaya çıkarılması suretiyle, çalıĢmanın yapılacak metin 

incelemelerine katkı sağlayacağı muhakkaktır. 

Sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamları ortaya konulurken sadece 

içerisinde yer aldıkları metnin bağlamının ölçüt alınması eksik yahut yanlıĢ 

değerlendirmelere yol açabileceğinden Ģairi besleyen, Ģekillendiren ve kuĢatan 

çevresel unsurların da göz ardı edilmemesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu da 

kaçınılmaz olarak metnin üretildiği devri siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel yönlerden 

tanımayı zorunlu kılmaktadır. TaĢlıcalı Yahya gibi devĢirme kökenli, askerliği 

meslek edinmiĢ, hayatının ilerleyen yıllarında tasavvufa meyletmiĢ bir Ģairin 

kaleminden çıkan eser, araĢtırmacının önüne son derece kapsamlı bir malzeme 

sunarak titiz ve zorlu bir çalıĢma yürütülmesini gerekli hâle getirmiĢtir. 

ÇalıĢmaya 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

Furkan Öztürk tarafından hazırlanan “Bakî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve 

ĠĢlevsel Sözlük]” baĢlıklı doktora tezi esin kaynağı olmuĢtur. 2014’te baĢlayan 

çalıĢma, bir yıl sonra Prof. Dr. Ġsmail Hakkı Aksoyak’ın bağlamlı dizin ve iĢlevsel 

sözlük çalıĢmalarını yaygınlaĢtırmak ve bu çalıĢmalardan elde edilen verileri ortak 

bir veritabanında toplamak amacıyla baĢlattığı TEBDĠZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri 

Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlüğü) Projesi kapsamına alınmıĢtır. 
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Bu çalıĢmanın tamamlanması, pek çok kiĢinin yardım ve destekleriyle 

mümkün olabilmiĢtir. Öncelikle, Türkoloji sahasının dev çınarı, saygıdeğer hocam 

Prof. Dr. Mertol Tulum’a ilmî Ģahsiyeti ve her biri birbirinden kıymetli eserleriyle 

yoluma ıĢık tuttuğu ve bilhassa müstefid olmakla çalıĢmamı kusurlardan biraz daha 

berî hâle getirebildiğim 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı’nı bilim dünyamıza 

kazandırdığı için Ģükranlarımı arz ediyorum.  

Akademik bilgi ve birikimini benimle cömertçe paylaĢarak eski edebiyat 

metinleri üzerindeki perspektifimi geniĢletmemi sağlayan, özellikle aynı odada 

çalıĢtığımız iki yıl boyunca değerli görüĢlerinden istifade etme fırsatı bulduğum 

danıĢmanım Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’a ve bu sahaya yönelmemin baĢlıca 

âmili olan Prof. Dr. Ahmet Atillâ ġentürk’e gönülden teĢekkür ederim. Ġstanbul 

Medeniyet Üniversitesi’ndeki görevime döndükten sonra tez çalıĢmamı 

yürütebilmem için büyük bir anlayıĢla her türlü kolaylığı sağlayan hocam Prof. Dr. 

Ġsmail Güleç’e ve çalıĢmanın en baĢından itibaren maddi manevi destek sunan 

hocam Prof. Dr. Ġsmail Hakkı Aksoyak’a da Ģükran borçluyum.  

Ayrıca görüĢ ve önerileriyle beni yönlendiren, desteklerini benden 

esirgemeyen değerli arkadaĢ ve meslektaĢlarım Yrd. Doç. Dr. Esma ġahin’e, Yrd. 

Doç. Dr. Çilem Tercüman’a, ArĢ. Gör. Yasemin KarakuĢ’a, ArĢ. Gör. Ömer 

Arslan’a, ArĢ. Gör. Seda Aksüt’e, ArĢ. Gör. Sezin Seda Altun’a, Öğr. Gör. Resul 

AltuntaĢ’a, Nalan Kutsal’a (MA) ve Sibel Özer’e (MA) ne kadar teĢekkür etsem 

azdır. 

Hayatın soğuk yüzünü ve mucizelerini bir arada gördüğüm bir döneme denk 

gelen bu çalıĢmanın her Ģeye rağmen sürebilmesi için hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmayan ve sevgileriyle beni sarıp sarmalayan eĢim Öğr. Gör. Ahmet PekĢen’e, 

ablam Nagan’a, Ġrem’e, Ferhat’a, Serra’ya ve Aslı’ya sonsuz teĢekkürler ederim. Bu 

çalıĢmamı beni göbek bağımızdan hayat suyuyla besleyen oğlum Mustafa Selim’e 

ithaf ediyorum. 

      Süreyya PEKġEN 

Aralık, 2017 
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SÖZLÜK KULLANIM KILAVUZU 

1. Sözlükte alfabetik bir sıralama esas alınmıĢ; ana madde baĢları içeriden, ara 

madde baĢları kenardan baĢlatılmıĢtır. 

2. Kelimenin kökenini ve türünü gösteren bilgilere yer verilmemiĢtir. 

3. Çoğul kelimelerin tekil hâlleri gösterilmiĢtir. 

4. Terkipler ve kelime grupları anlamlandırılırken bir bütün olarak alınmıĢ; 

terkibin/kelime grubunun en baĢındaki kelimenin ait olduğu maddede anlamlandırma 

yapılmıĢtır.  

5. Bütün madde baĢlarının sıklıkları köĢeli parantez [] içerisinde gösterilmiĢtir. 

Terkiplerde/kelime gruplarında yer alan kelimeler ana madde baĢlarındaki sıklıklara 

dâhil edilmemiĢ; bunların da sıklıkları ayrıca belirtilmiĢtir. 

6. Mecaz anlamlar, yan anlamlar, göndergeler ve çağrıĢımlar ║ iĢaretiyle 

gösterilmiĢtir. 

7.  Verilen anlamlardan emin olunamadığı durumlarda soru iĢareti ? 

konulmuĢtur.
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GĠRĠġ 

Dil, bütün unsurlarıyla yaĢayan bir varlıktır ve sürekli değiĢir. Dilin varlığının 

devamını sağlamak noktasında hayati fonksiyona sahip olan edebî eserler ise yaĢam 

hızlandıkça anlaĢılması ve aktarılması zorlaĢan metinler hâline gelirler. Hâlbuki 

sanatın baĢat amacı olan üretim ve tüketim sürecindeki estetik gayenin ötesinde edebî 

eserler dilleri ile ait oldukları zamanın sadece dilbilgisel özelliklerini değil; anlam 

dünyasını da yüklenmiĢ zengin birer malzeme kaynağıdırlar. Bu bağlamda geniĢ ve 

derin bir kültürün ürünü olan klasik Türk Ģiirinin okurlarını ve hatta zaman zaman 

araĢtırmacılarını da zorlaması yalnızca alfabe değiĢikliğine ve kelimelerin önemli 

ölçüde kullanımdan düĢmüĢ olmalarına bağlanmamalıdır; öyle olsaydı, temel bir 

alfabe eğitimi ve sözlük kullanımı ile bu açmaz aĢılabilirdi. Alelade bir yazılı metin 

için dahi söz konusu olamayacak bu durumun imgeleri, katmanlı anlamları, en 

sıradan görünen kelimesinin dahi arkasında birikmiĢ olan çağrıĢımları ve kendilerine 

has dünyaları ile edebî eserler için mümkün olamayacağı açıktır.  

Dilin değiĢimi ve dönüĢümüyle edebî eserler ile okurlar arasında doğan ve her 

geçen gün biraz daha derinleĢen uçurumu aĢabilmek için kullanılabilecek en güncel, 

en elveriĢli ve sağlıklı yöntemlerden biri, metinlerin bağlamlı dizinlerinin ve iĢlevsel 

sözlüklerinin hazırlanmasıdır. Bağlamlı dizin ve iĢlevsel sözlük çalıĢmaları, 

alıĢılagelmiĢ sözlüklerin ve en basit hâliyle “dil” bilgisinin ötesinde, genelde 

uygulanan metnin özelde ise klasik Ģiir geleneğine mensup Ģairlerin metinlerini en 

küçük unsurları ve ayrıntıları ile aydınlatmayı, kelimelerin bağlam içinde ve gündelik 

dilin dıĢındaki kültürel, tarihî ve sosyal bağlamlarda kazandığı anlam nüanslarını 

tespit ederek eserleri bugünün okuruna ulaĢtırmayı ve araĢtırmacılara sağlıklı bir veri 

tabanı kazandırmayı amaçlamaktadırlar.     

Kelimeleri diğer kelimelerle birlikte oluĢturdukları yapı içinde görebilme 

imkânı veren bağlamlı dizin çalıĢmaları öncelikle kutsal metinlerin daha iyi 

anlaĢılabilmeleri ihtiyacından doğmuĢ ve ilk olarak Ġncil metinlerinin bağlamlı 

dizinleri oluĢturulmuĢtur. Batı’da edebî metinler üzerinde de bağlamlı dizin 
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çalıĢmaları yapılmıĢtır. Albert S. Cook’un bir Anglosakson destanı olan Beowulf 

metni üzerine hazırladığı bağlamlı dizin, Horace Howard Furness, A. M. John 

Bartlett ve Eugene F. Shewmaker’ın Shakespeare’in eserleri üzerine hazırladıkları 

bağlamlı dizinler, Lane Cooper’ın William Wordsworth ve Horace’ın eserleri üzerine 

hazırladığı bağlamlı dizinler bunların baĢlıcalarıdır. Doğu’da ise Batı’dan bir asır 

sonra ortaya konulan ilk örnek Hafız Divanı üzerinedir.
1
 

Türkiye’de bu konuda yapılan ilk çalıĢma Furkan Öztürk’ün Bâkî Divanı’nın 

bağlamlı dizinini ve iĢlevsel sözlüğünü hazırlayarak araĢtırmacıların istifadesine 

sunduğu doktora tezidir.
2

 Özer ġenödeyici de aynı yöntemle Nâilî Divanı’nın 

bağlamlı dizinini ve iĢlevsel sözlüğünü hazırlamıĢ; ayrıca elde ettiği verilere 

dayanarak çalıĢmasının giriĢ kısmında Nâilî
 
 üslubuna dair stilistik bir çalıĢma da 

ortaya koymuĢtur.
3

Öztürk ve ġenödeyici’nin mezkur çalıĢmaları, klasik Türk 

edebiyatı araĢtırmalarında çığır açıcı rol oynamıĢtır.  

Her iki çalıĢmanın da danıĢmanlığını üstlenen Prof. Dr. Ġsmail Hakkı 

Aksoyak
4
, bağlamlı dizin ve iĢlevsel sözlük çalıĢmalarını yaygınlaĢtırmak ve bu 

çalıĢmalardan elde edilen verileri ortak bir veritabanında toplamak amacıyla 2015 

yılında TEBDĠZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlüğü) 

projesini baĢlatmıĢtır. Günümüzde yüksek lisans ve doktora seviyesinde pek çok 

araĢtırmacı bu proje çerçevesinde çalıĢmalarını yürütmektedir.
5
 

                                                           
1
 Özer ġenödeyici, “Üslûp AraĢtırmaları Açısından Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük ÇalıĢmaları: 

Nâilî Örneği”, Littera Turca, Volume: 3, Issue: 1, Winter 2017, pp. 283-284. 

2
 Furkan Öztürk, “Bâkî Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük]”, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 

YayımlanmıĢ Doktora Tezi, Ankara, 2007. 
3
 Özer ġenödeyici, “Naili Divanı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük]”, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 

YayımlanmıĢ Doktora Tezi, Ankara, 2011. 
4
 Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

5
 TEBDĠZ kapsamında hazırlanan bazı tez çalıĢmaları Ģunlardır: Orhan Kılıçarslan, “Hayâlî Bey 

Dîvânı’nın Ġncelenmesi-Bağlamlı Dizini Ve ĠĢlevsel Sözlüğü”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YayımlanmamıĢ 

Doktora Tezi, Ankara, 2016; Eda Tuncer, “Sükkeri Dîvânı Sözlüğü [Bağlamlı Dizin Ve ĠĢlevsel 

Sözlük]”, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir, 2016; 

Nebi Çelik, “Edirneli ġevki Dîvânı Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük”, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 
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16. yüzyılın kudretli Ģairlerinden TaĢlıcalı Yahya Divanı’nın söz varlığının 

alfabetik madde baĢlıkları altında kullanım sıklıklarıyla birlikte verildiği bağlamlı 

dizini temelinde, eĢ zamanlı bir yöntemle ve bağlam göz önüne alınarak 

anlamlandırıldığı iĢlevsel bir sözlük olan bu çalıĢma, Öztürk ve ġenödeyici’nin 

çalıĢmaları ve TEBDĠZ kapsamında hazırlanan tezler arasında melez bir geçiĢ 

çalıĢması niteliği taĢımaktadır. 2014’te baĢlayan çalıĢma, bir yıl sonra hayata 

geçirilen TEBDĠZ projesi kapsamına alınmıĢ ancak sözlük kısmının formatında 

Öztürk ve ġenödeyici’nin çalıĢmaları model alındığı için projeye veri girme iĢi 

çalıĢmanın bitiminden sonraya ertelenmiĢtir.  

ÇalıĢmada metnin dizinlenmesi için herhangi bir konkordans programı 

kullanılmamıĢ; bunun yerine öncelikle tek satır hâline getirilen beyitler, nesir 

düzleminde semantik ve sentaktik açılardan değerlendirilerek ve dilbilimsel bağlam 

göz önünde tutularak ögelerine ayrılmıĢ ve her bir öge alfabetik sıralama esasına 

dayalı sözlük düzeni içerisinde bulunması gereken yere taĢınmıĢtır. Öztürk ve 

ġenödeyici’nin çalıĢmalarından farklı olarak, bütün terkipler ayrı ayrı 

anlamlandırılmıĢtır. Takip edilen yöntemin sebep olacağı olası veri kayıplarına karĢı 

çalıĢmanın TEBDĠZ projesinde geliĢtirilebilirliği hesaba katılmıĢtır. 

Bu çalıĢmayla TaĢlıcalı Yahya Divanı’nın söz varlığını oluĢturan dil birimleri 

nüanslarıyla tespit edilmiĢ; ayrıca Divan’da yer alan atasözleri, deyimler, kalıp 

ifadeler ve metne yansıyan kültür ögeleri belirlenmiĢtir. Böylelikle, TaĢlıcalı Yahya 

Ģiiri günümüz okuyucu ve araĢtırmacılarına bir adım daha yaklaĢtırılmıĢ; Yahya’nın 

bireysel üslubu ve mensubu olduğu edebî ekol içerisindeki yeri üzerine gelecekte 

yapılacak çalıĢmalar için somut veriler sunulmuĢ ve Türkçenin tarihsel sözlüğüne 

mütevazı bir katkı sağlanmıĢtır. 

                                                                                                                                                                     
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016; Sedanur Dinçer Arslan, “Nev’i Dîvânı Sözlüğü 

(Bağlamsal Dizin ve ĠĢlevsel Sözlük”, Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ardahan, 

2016; Yakup YeĢilyaprak, “Adlî Dîvânı’nın Bağlamlı Dizin ve ĠĢlevsel Sözlüğü”, Ardahan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, YayımlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Ardahan, 2017. 
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1. BAĞLAMLI DĠZĠN VE ĠġLEVSEL SÖZLÜK (A/Ā/ʿĀ- F) 

 1.1. A/Ā/ʿĀ 

 a [7] sitem, tembih, itiraz vb. bildiren ifadelerde sözün gücünü arttırmak için cümlenin 

yöneltildiği kişiyi ifade eden kelime ya da kelime grubunun önünde kullanılan hitap. 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/IV/2  gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

 āb [5] 

1. su. 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

Aşağıdaki tanıkta güneş ve ayın sevgilinin yanağından utanarak “su gibi yerlere geçtiğinden” 

bahsedilmektedir. Burada güneş ile ayın batışları, suyun toprağa sızışına benzetilmiştir. Beyit 

aynı zamanda “güneş ve ay, onun su gibi (parlak ve latif) yanağından utanıp yerlere geçti.” 

şeklinde okunmaya da müsaittir. 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

 (parlak ve latif) yanak. 

G52/3 ŝuya düşmiş bir şererdür āh-ı āteş-bārdan / ʿārıżuŋ ābındaki ĥāl-i siyāh ey lāle-ĥad 

1.1. su║deniz. 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

āb-ı ģayāt [12] içenlere ölümsüzlük verdiğine inanılan efsanevi su, bengisu, Abıhayat. 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

G362/2 ģasret-i dídāruŋ ile aġlamaķdan rūz ü şeb / ʿaynına āb-ı ģayātuŋ indi cāna kara ŝu 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

G462/6 aydın ilini gören āb-ı ģayāta iren / dehr-i dení ötesin aŋma ķaraŋu didi 
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 can bağışlayan latif söz/şiir. 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

G30/4 keremüŋde gözümüŋ yaşını gör ģālümi ŝor / ey sözi āb-ı ģayāt eylügi eyle ŝuya at 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

 İbn-i Kemal‟in övgüsüne dair hayaller. 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

 sevgilinin kılıcı. 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

Abıhayat║hayat suyu║yaşamak. 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

āb-ı ģayāt-ı leb [1] dudak Abıhayat‟ı; Abıhayat gibi ölümsüzlük bahşeden dudak. 

G323/4 ĥıżr-ı dil āb-ı ģayāt-ı lebüŋe irdi didüm / didi düşüŋdür ola umma ķarasın göresin 

āb-ı ģayātdan el yumaķ [2] hayat suyundan elini yıkamak║dünya hayatından vazgeçmek. 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

āb-ı ģayātından el yumaķ [2] hayat suyundan elini yıkamak║hayatından/canından vazgeçmek. 

G353/4 cemāl-i yāri gördüm el yudum āb-ı ģayātumdan / vücūdumda ne cān olsun ne ʿömr-i cāvídān olsun 

G509/2 ehl-i ʿışķ āb-ı ģayātından elin yursa ne šaŋ / cevrin arturdı güzeller gibi dünyā şimdi 

āb-ı ģayātından vużū almaķ [1] hayat suyundan abdest almak║hayatından/canından vazgeçmek. 

G357/4 dār-ı vaģdetde imām-ı ʿışķ ile ķılmaz nemāz / almayan manŝūrveş āb-ı ģayātından vużū 

āb-ı ģayvān [3] içenlere ölümsüzlük verdiğine inanılan efsanevi su, Abıhayat, bengisu. 

 Kırkçeşme suyu. 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

 şarap. 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

 dolunaya benzeyen güzelin siyah elbise içerisindeki vücudu. 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

āb-ı kevśer [1] Cennet‟te bulunduğuna inanılan Kevser ırmağı. 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

āb-ı raģmet [1] rahmet suyu║Kırkçeşme suyu. 
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K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

āb-ı revān [14] akarsu, ırmak. 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

G115/3 šurı šur ķadre iren āb-ı revān gibi hemān / šurduġuŋ […] šūr-ı temennā idegör 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

G272/1 fiġān ü āh ile kūh-i girānı söyledelüm / sirişk-i çeşm ile āb-ı revānı söyledelüm 

G456/1 ādem hevāya uymasa berg-i ĥazān gibi / ķurı yire sürinmese āb-ı revān gibi 

G456/5 yaģyā muģíš-i maʿrifet olana varıgör / deryāya yolı uġrayan āb-ı revān gibi 

 düşmanların yüzleri. 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / nite ki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

 mavi rida. 

M49/2 māʾí ridāsı ŝanasın āb-ı revāndur / bāġ-ı cināna 

 (düzgün yazı yazmak için çekilen) cetvel. 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

āb-ı ŝāfí [1] saf, temiz, berrak su║Kırkçeşme suyu. 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

āb-ı tevģíd [1] tevhit suyu║Allah‟ın bir olduğunu idrak etmek. 

G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

āb-ı tíġinden istinşāķ itmek (birinin) [1] abdest alırken burnuna o kimsenin kılıcının suyundan su 

çekmek║o kimsenin kılıcıyla ölmek. Kılıç çeliklerine sağlamlaştırmak için su verilmesine telmih 

vardır. 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

āb-ı zindegāní [1] dirilik suyu, Abıhayat  güzelin can bahşeden dudağı. 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-ı ĥaššınuŋ nişānı 

āb-ı zülāl [3] uzun süre erimeden kalan kar kütlelerinin içinde bulunan ve “zülal” adı verilen 

kurtçukların içinde eriyerek soğuk ve lezzetli hâle getirdiği hoş içimli su. 
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 latif söz/şiir. 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 

 latif sözlerin/şiirin yazıldığı mürekkep. 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

 sevgilinin azarlaması. 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

āb ile āteş [1] su ile ateş  nehrin suları ve âşıklar. 

Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

āb ü gil [2]  

1. su ile toprak║çamur. 

1.1. su ile toprak║çamur║insanın mayası, yaradılışındaki öz. 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

1.2. su ile toprak║çamur║insanın maddi varlığı. 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

āb üzre ŝūret yazmaķ [1] su üzerine suret çizmek║Allah‟ın sudan yarattığı insana güzel suret 

vermesi.  

Ş2/117 teʿāla‟llāh zihí naķķāş-ı ķudret / yazar bu vech ile āb üzre ŝūret 

2. akarsu  Mecnun/divane. 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

āb-ı cārí [1] akarsu  sevgilinin kolu. 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

āb-ı dil-küşā [1] (Tunca nehrinin görüntüsüyle) insanın içini açan su(yu)  gökyüzü. 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

3. yağmur. 

āb-ı nísān [1] nisan yağmuru. 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

4. yüz suyu║kendisiyle iftihar edilen, övünç kaynağı. 

āb-ı ruĥ-ı efāēıl [1] çok faziletli kimselerin kendisiyle iftihar ettiği║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/25 bālā-himem muģíš-i kerem menbaʿ-ı niʿam / āb-ı ruĥ-ı efāēıl ü ser-çeşme-i hüner 
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āb-ı rūy [1] yüz suyu, şeref, asalet, haysiyet, onur; kendisiyle iftihar edilen, varlığıyla şeref 

duyulan║Semiz Ali Paşa. 

K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

āb-ı rūy-i ŝoģbet [1] sohbet meclisinin yüz suyu; varlığıyla meclise şeref veren║güllaç. 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

ʿabā [2] yünden dokunmuş, genellikle beyazımsı ya da deve tüyü renginde çok sert bir 

kumaş, kaba çuha; bu kumaştan yapılmış derviş hırkası. Aşağıdaki tanıkların ilkinde kelime, atlas 

kumaş ile tezat içerisinde verilerek kanaat sembolü olarak kullanılmıştır. 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

G355/1 ʿibādet ehline yār ol ʿabāsından fenā gelsün / serāy-ı ķalbüŋe sırr-i sürūr-ı evliyā gelsün 

ʿabā-yı faķr [1] fakr (=fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık) abası. tas. varlığı kendinden bilmeyerek her 

zaman her işte Allah‟a muhtaç olduğunu bilmek, manevi yokluk hâline bürünmek. 

K19/10 ķabā-yı fāĥir ile ķalma ʿāķıbet ʿuryān / ʿabā-yı faķr ile ol ķılma bidʿati āyín 

ābād binalar ve insanlarla dolu yerleşim, şehir; bayındır, şen, mamur. 

ābād eylemek, ābād ķılmaķ [2] bayındır hâle getirmek, mamur etmek║mutlu etmek, yüzünü 

güldürmek, gönlünü yapmak, gönlünü şenlendirmek. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

ʿabbāsí ʿalem [1] Abbâsî sancak; Abbâsîlere has siyah sancakAltunbaş adlı siyah 

giyinmiş güzelin endamı. 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿalemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

ʿabd kul, köle. 

ʿabd-i memlūk [1] sahipli köle║sevgili karşısında âşık. 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

āb-dest [1] başta namaz olmak üzere bazı ibadetleri yapmak için vücudun belli uzuvlarını 

usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek. 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

āb-dest almaķ [1] namaz kılmak üzere dinî kurallar gereğince suyla temizlenmek. 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 
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ʿabdí [1] İstanbul Şehrengizi‟nde anılan nalçacı güzeli Abdi. 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine dönmek [1] Abdülmümin ülkesine dönmek; liderliğini 

Abdülmümin‟in yaptığı Muvahhidler Devleti gibi güvenli ve adaletli bir yer hâline gelmek. 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

ʿābid [2] itaat eden, kulluk eden, ibadet eden, ibadetle meşgul olan; güzel amelleri 

işleyen ve haramlardan kaçınan, Allah‟a ve Peygamber‟e itaat eden kimse. 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

ʿābid-i ehl-i yaķín [1] yakîn sahibi âbid; iman gücüyle apaçık görme yetisine sahip, güzel ameller 

işleyen ve haramlardan kaçınan kul. 

G446/2 mürşid-i aŝģāb-ı dín ʿābid-i ehl-i yaķín / cāmiʿ-i aģbāb olur mescid-i aķŝā gibi 

ac [1] açlık, fakirlik. 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

ʿacāʾib [1] acayip, alışılanın dışında, özge, misilsiz; övgüye değer. 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

ʿaceb [22] 

1. acaba. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

K10/39 bu lušf ile ne dürr-i girān-māyesin ʿaceb / ġavvāŝ-ı baģr-i medģüŋ olan bulmadı kenār 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

M8/V/6 bunuŋ gibi işi kim gördi kim işitdi ʿaceb / ki oġlına ķıya bir server-i ʿömer-meşreb 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

M6/VI/6 nedür bu seyr-i ŝafā-baĥş ü cān-fezā yā rab / bu seyr-i ʿişreti kim gördi kim işitdi ʿaceb 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

Ş1/6 ne siģr oķur ʿaceb yārüŋ dehānı / ʿadem mülkine iltür cism ü cānı 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

Aşağıdaki tanıkta kelimeye “acaba” anlamının yanı sıra “yoksa” anlamı da uygun düşmektedir. 
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G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

2. şaşırtan, hayrette bırakan, garip. “Behişt” kelimesi “cennet” anlamındadır. Kâfirlerin cennete 

giremeyecek olmaları; fakat Tebriz Şahı‟nın “Heşt Behişt (=Sekiz Cennet)” sarayına genellikle 

Hıristiyan Bulgarlardan seçilen voynukların defalarca girip çıkmaları şaşırılacak bir durum olarak 

değerlendirilmiştir. 

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

3. eşsiz, benzersiz, misilsiz║çok büyük. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

4. şaşılacak surette, tuhaf bir şekilde. 

Muk4/1 bilürler ŝaģíģ öldi ibrāhími / leşi derdmendüŋ ʿaceb oldı güm 

5. tuhaf, akıl sır ermeyen. 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

6. şaşılacak şey, tuhaf şey. 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

7. son derece. 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

ʿaceb itmek [1] şaşırmak, tuhaf bulmak, garipsemek. 

G28/1 yoluŋa ölmege cānlar virene itme ʿaceb / ʿışķ-ı dil-dār durur ģālet-i manŝūra sebeb 

ʿaceb degül [1] “şaşılmaz”, “tuhaf değil”. 

G450/4 ĥoršūmı ile fíl gibidür ʿaceb degül / gümürdenürse niteki şír-i jiyān ķoçı 

ʿaceb degül mi [1] “tuhaf değil mi?” 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

ʿaceb mi, ʿaceb midür [18] “şaşılır mı?”, “tuhaf bir şey midir?”, “buna şaşılmaz.” 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

K12/34 ŝu gibi āyíne-i ķalbüŋ oldı çün ŝāfí / ʿaceb mi olur iseŋ maţhar-ı cemāl-i ĥudā 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 
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K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

K21/8 ģāyil olımaz aŋa sipihrüŋ siperleri / disem ʿaceb mi āh-ı dil-i nā-tüvāna tír 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 

ʿaceb olmaya, ʿaceb olmaz, ʿaceb olmaz ki [6] “şaşılmaz”, garip değil”. 

K1/54        ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

K32/17 ʿaceb olmaz dir isem ķara ķaķa taŋrı baķa / manŝıb ümmídin idenlerde çünki ķaldum ķara ķaķ 

Ş2/262 işidüp cümle olurlar ĥaberdār / ʿaceb olmaz ki yirüŋ ķulaġı var 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

ʿacebā [6] acaba. 

K19/51 sevād-ı ĥaššı ķadir gicesi midür ʿacebā / ki šurur anda zülāl-i meʿāní-i rengín 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

G183/3 ne siģr ider ʿacebā ģoķķa-bāz-ı laʿl-i lebi / yüzini görimezüz baġlanur baŝíretümüz 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

ʿaceblemek [4] şaşırmak, hayrete düşmek; tuhaf bulmak. 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

ʿacem [2] İran. 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 
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ʿacem ĥāķānı [1] Acem hakanı, Acem sultanı║Kanuni Sultan Süleyman? 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

ʿacem ĥānı [1] Acem hanı, Acem sultanı║Yavuz Sultan Selim. 

K2/20 yūsuf-ı mıŝr-i melāģat pādişāh-ı rūm ü şām / kaʿbe sulšānı ʿacem ĥānı şeh-i ŝāģib-ķırān 

ʿacem iķlími [1] Acem diyarı║İran. 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

ʿacem şāhı [1] İran şahı, Safevi şahı║Şah İsmail. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

ʿacemí [1] vukufsuz, marifetsiz, nadan, ham. 

G425/3 ķayd itme degme bir ʿacemínüŋ ʿadāvetin / dārālıġ itmez ol ki mudārāsı olmaya 

ʿacemí bayķuş [1] Acemli baykuş║acemi baykuş. “deneyimsiz, toy, beceriksiz, vukufsuz, ham” 

gibi anlamlara gelen “acemi çaylak” deyişiyle benzerlik arz etmektedir. 

K25/16 rāh-ı ʿacemde bir ʿacemí bayķuşa didüm / ʿālem zi-tü ĥarāb ü tü der-ʿālem-i díger 

ʿacem-oġlı ibrāhím [1] İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Hacezade Acemoğlu 

İbrahim. 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

 acı [3] dert, üzüntü, ağrı, sızı. 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

acı gelmek [1] çok zor ve üzücü gelmek. 

G65/2 šurmaz tesellí eyler cānānum ayrulurken / acı gelür ölümden bu şekker-i mükerrer 

acı görinmek [1] gözüne acı gelmek; tat vermeyeceği için istenmemek. 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

acı dil virmek [1] acı ve sert sözlerle incitmek ve üzmek; tat kaçırmak. 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

 acılı acısı olan, yaslı, üzüntülü, kederli. 

acılı olan acıyla söyleşür [1] “acısı olan acı sözler söyler.”, atasözü. 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

 acımaķ [13]  
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1. hâline üzülmek, esirgemek, merhamet etmek, şefkat göstermek. 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

1.1. hâline üzülmek, esirgemek, merhamet etmek, şefkat göstermek║(ok yarası bağlamında) 

ağrımak, sızlamak, acı vermek. 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

2. (matem bağlamında) acıyla yanmak, yasını tutmak. 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

G475/2 ejdehā gibi yudar açar maķābirden dehān / ķara yirler güm ider bir gün hem acırlar bizi 

Muk1/2 derdmende acıyup yaģyā didi / geçmiş ímān ehli içün fātiģa 

3. (deniz suyu) acılaşmak║(matem bağlamında) acıyla yanmak. 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

 ācir [1] malını ya da toprağını icara veren kimse. 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

 ʿāciz [1] acze düşmüş, gücü yetmeyen; ne yapacağını şaşırmış. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

ʿāciz ķalmaķ [2] bir şeyi yapmak için çabaladığı hâlde gücü yetmemek. 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

 açılmaķ [32] 

1. kapalı, örtülü, bağlı, durumda olan nesnelerin açık hâle gelmesi. 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ  

2. (çiçek için) açmak, çiçeklenmek. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 
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Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

3. yapraklanmak, meyve vermek. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

4. kendini açmak, teklifsiz hâle gelmek. 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

4.1. kendini açmak, teklifsiz hâle gelmek, rahatça söyleşmek║dolaşmaya çıkmak. 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

5. içini dökmek, sırlarını vermek, dertleşmek. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

G169/1 açılmazuz süfehāya ĥazāyinu‟llāhuz / bilen bilür bilüri kendümüzden āgāhuz 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

6. ferahlamak, rahatlamak, safa bulmak. 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

6.1. (seferdekilerin kalbi için) ferahlamak, safa bulmak║(zafer gülşeninin gülü için) tomurcuk 

hâlinden çıkıp açmak║zafer elde edilmek. 

K25/32 rāh-ı ġazāda lušfı nesímiyle açılur / ķalb-i müsāfir ile gül-i gülşen-i ţafer 

7. (yıldız) parlak bir şekilde gökyüzünde belirmek. 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 
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8. çözüme ulaşmak, hallolmak, açık ve anlaşılır hâle gelmek. 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

9. örtüsü kalkıp görünür hâle gelmek. 

M17/IV/2  yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

açılur söyler kitāb [1] açıldığında dile gelen, erbabına (=demini bulmuş âşıklara) içindeki derin 

manaları, gizli sırları ve remizleri aşikâr eden kitap║Yahya. 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

açlıķ [3] açlık, aç olma hâli║fakirlik, yoksulluk, kıtlık. 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

 açmaķ [18] 

1. hareketlerine rahatlık getirmek, teklifsiz hâle getirmek, mahçupluklarını gidermek. 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

2. gülü gonca hâlinden çıkarmak. 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

3. aradaki bir engeli kaldırmak suretiyle görünür ve işler hâle getirmek. 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar  

4. fethetmek, ele geçirmek, zapt etmek.  

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 

5. (pencere bağlamında) delmek, kazmak, oymak, düzeltmek suretiyle meydana getirmek. 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

6. (uyku bağlamında) dağıtmak. 
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G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

7. (yelken bağlamında) iplerini çözerek rüzgârın dolmasını sağlamak. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

8. güzel göstermek, yakışmak. 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

9. ferahlık vermek. 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

10. ifşa etmek. 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

 ad [34] 

1. isim. 

M38/V/2  ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 
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G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 

2. bir vasfa bağlı olarak verilen lakap. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

Muk16/3  ism-i mefʿūldür senüŋ aduŋ / lā-yecūzü imāmetü‟l-mefʿūl 

3. nam, şöhret, şan. 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

ad ile yügrük geçmek [1] namlı bir koşucu olmakla övünmek; “çok hızlı koşarım” diye ortalarda 

dolanmak. 

M6/VIII/2 virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

ad itmek [1] dillere düşmek, adını çıkarmak. 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

adı aŋılmaķ [5]  

1.1. adı anılmak║ismi söylenmek, kendisinden bahsedilmek. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

1.2. adı anılmak║varlığı söz konusu olmak║(Hazreti Adem için) yaratılmak. 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

adı çıķmaķ [1] kötü şöhret sahibi olmak. 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

adı daĥı aŋılmamaķ [1] ismi dahi söylenmemek; kendisinden hiçbir şekilde bahsedilmemek. 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 
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adı … defterinde resíd olmaķ [1] adı … defterinden silinmek, hesabı kapatılmak. 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı resíd 

adı … ile bir yire yazılmaķ [1] adı … ile birlikte yazılmak/anılmak. 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

adı var kendüsi yoķ [1] adı var kendi yok; kendisinden bahsedildiği hâlde varlığına tesadüf 

edilemez durumda olan║Anka ve Yahya‟nın tımarı. 

K29/29 adı var kendüsi yoķ tímārınuŋ ʿanķā gibi / der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd 

adı zinde olmaķ [1] adı yaşamak; şöhreti devam etmek. 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

adın aŋmaķ [6] adını anmak. 

1. bir şeyden/bir kimseden bahsetmek, lafzen ağzına almak.  

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

1.1. bir şeyden/bir kimseden bahsetmek, lafzen ağzına almak║istemek, talep etmek. 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazuķlar saŋa 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G67/5 pehlū adın aŋarsın ey yaģyā / nice gelsün yanuŋa dil-berler 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

adına sezā-vār olmamaķ [1] şanına yakışmamak. 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

adına ŝıġmamaķ [1] şanına yakışmamak. 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

adını …y(A) çıķarmaķ [1] genellikle olumsuz görülen bir nitelikle anılır, öyleymiş gibi tanınır 

hâle gelmek. 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāre lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażeb 

adını çekmek [1] hakkında kötü konuşmak, zemmetmek, kınamak, suçlamak. 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

adını dimek [1] ismini vermek, kim olduğunu söylemek, ele vermek. 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 
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adını iģyā eylemek, adını iģyā itmek [2] adını yaşatmak; öldükten sonra da adının anılmasını, 

şöhretinin sürmesini sağlayacak işler yapmak. 

G115/7 ehl-i diller diline düş nitekim ķand-i nebāt / naţm ile aduŋı yaģyā gibi iģyā idegör 

G356/5 adumuz naţm ile iģyā eylerüz yaģyā gibi / şevķümüz var mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmadan 

… adını telķín itmek [1] …n(I)n adını söyleyerek talkın vermek. 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

adını vird-i zebān itmek [1] ismini dilinden düşürmemek, hep ondan bahsetmek. 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

adını yazdurmaķ [1] adını yazdırmak; şöhret sahibi olmak. 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

adını zinde eylemek, adını zinde ķılmaķ [3] adını yaşatmak; öldükten sonra da adının anılmasını, 

şöhretinin sürmesini sağlayacak işler yapmak. 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

adıyle [5] ismiyle, namıyla, unvanıyla. 

M11/5 ģükmine rām olmazuz biz degme sulšān oġlınuŋ / ķulıyuz ķurbānıyuz adıyle ʿośmānoġlınuŋ 

adum … olmasun [1] “bana da … demesinler.” 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

aduŋa lāyıķ mıdur [1] “senin şanına yakışır mı?” 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

ad ü ŝan ile aŋılmaķ [1] adla sanla anılmak, namı yürümek. 

G401/5 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

ad ü ŝanı aŋılmaķ [1] adı sanı anılmak, namı yürümek. 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

 aʿdā [23] “ʿadū”nun çoğulu; düşmanlar. 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

K12/29 ġazāda esb-i ŝabā-sürʿatüŋle irişicek / bulıš gibi ķaçuben šaġlara düşer aʿdā 
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K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

K23/27 aʿdāyı aģsen-i tedbír ile zebūn itdi / iŋende ķalmadı küffāruŋ ehl-i ʿiŝyānı 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

aʿdā-yı dín [3]  

1. din düşmanları. 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

1.1. din düşmanları║kâfir ordusu. 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler ucumuz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

aʿdāsın şād itmek (birinin) [1] düşmanlarını sevindirmek. 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

ādāb [1] “edeb”in çoğulu; dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar; 

terbiye. 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 

aʿdād [1] “ʿaded”in çoğulu; miktar. 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 
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adaķ [1] Allah‟ın rızasını kazanmak, arzu ettiğine kavuşmak ya da bir sıkıntının 

giderilmesi hususunda dinen mükellef olunmadığı hâlde oruç tutma, kurban kesme gibi farz ya da 

vacip türünden bir ibadeti yerine getirmek için Allah‟a söz verme, ahitte bulunma, nezir  

âşıkların canları. 

G242/5 bir ten mi var ki ʿışķ ile ķurbānuŋ olmasun / bir cān mı var ki rūz-i viŝāle adaķ degül 

ʿadālet [1] insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, zulmetmemek, eşit tutmak, herkese 

hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkaniyet. 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

ʿadālet eylemek (birine) [1] adaletle muamele etmek, insaflı davranmak. 

M24/III/1 evvelinde bendeŋe şāhum ʿadālet eyledüŋ / āşinā olduŋ vefā ķılduŋ ʿināyet eyledüŋ 

ʿadālet issi [2] adalet sahibi, âdil. 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

Ş1/62 ķamu begler ʿadālet issi olmaz / ķamu aģmed şefāʿat issi olmaz 

ʿadāvet [4] düşmanlık, husumet. 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

G425/3 ķayd itme degme bir ʿacemínüŋ ʿadāvetin / dārālıġ itmez ol ki mudārāsı olmaya 

ʿadāvet eylemek, ʿadāvet itmek [4] düşmanlık gütmek, kötülük yapmak, kötü davranmak. 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

M24/III/2  ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģakāret idimezin 

G477/1 gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı / bizümle dost olmazsaŋ ʿadāvet eyleme bārí 

ʿadāvet-i şeb-i tār [1] karanlık gecenin düşmanlığı║rakiplerin düşmanlığı. 

Muk7/12 ŝubģveş mihr-i yāre ŝādıķsın / eksük olmaz ʿadāvet-i şeb-i tār 

 ādem [84] 

1. semavi dinlere göre Allah‟ın ilk yarattığı insan ve peygamberlerin ilki olan Hazreti Adem. 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

G116/2 bilmezlük itdi kendüyi bildürdiler hemān / bāġ-ı cināndan ādemi dünyāya ŝaldılar 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 



22 
 

2. Hazreti Adem‟in insanlığın atası sayılması sebebiyle bu kelime cins isim olarak “insan” ve 

“insanoğlu” için kullanılır; insan, kişi, adam. 

K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 

K25/4 beŋzerdi resmi ŝuyı ŝoġulmış degirmene / ādemleri biri birinüŋ aġzına baķar 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

M1/II/6 kudret elinüŋ ĥaššıdur ādem / šoġrı yola git mānend-i mıŝšar 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

M7/II/7 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

M19/III/4  remz ile bu cevābı ider ādeme ĥišāb 

M38/VI/2  ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

G68/2 zāhidā genc-i nihān-ı çihre-i maķŝūdına / ādemüŋ resm-i šılısm-i cismidür āyinedār 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G80/1 mürşid-i kāmil ādemi cām-ı cihān-nümā ider / cām-ı cihān-nümā nedür āyíne-i ĥudā ider 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 
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G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

G125/3 heves-i ŝadr-ı riyāset šaleb-i ŝaff-ı niʿāl / ķayd olur ādeme var bí-ser ü bí-pā olagör 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

G234/4 ādeme ʿayn-ı ʿinād ile naţar ķılmayalum / ķılalum kendümüzi meskenete mesken gel 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa  

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

G456/1 ādem hevāya uymasa berg-i ĥazān gibi / ķurı yire sürinmese āb-ı revān gibi 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G480/6 gülmez açılmaz ādeme ķış güni gibidür hemān / muţlime ıssı ţālimüŋ göz göre rūy-i ebredi 

G499/4 āĥir-i kār olur yiri maķberenüŋ ķara evi / ķırmızı gülden eylese ādem eger otaġını 

ādem deŋizi [1] insan seli║mahşerî kalabalık. 

K3/8 mescidi cemʿiyyeti ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

ādem cānı [3] insanın can gibi sevdiği ve aziz tuttuğu kimse║güzel, sevgili. 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 
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1.1. insanın can gibi sevdiği ve aziz tuttuğu kimse║güzel, sevgili║sıhhat. 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

ādem oġlı [2] insanoğlu. 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

G82/1 ādem oġlı ʿāleme ʿuryān gelür ʿuryān gider / nāle vü efġān ile giryān gelür giryān gider 

ādem öldürici [1] adam öldüren║âşıklarını öldürecek kadar güzel ve hunhar (sevgili). 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

ādem yirine ķomamaķ [1] adam yerine koymamak, adamdan saymamak║değer vermemek, hor ve 

hakir görmek, yüz vermemek. 

G502/5 başı ĥoş olmadı serĥoşlar ile yaģyānuŋ / ķomaz ādem yirine cümle seg-i sekrānı 

ādeme eylük yaramaz [1] “insana iyilik yaramaz.”, atasözü. 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

ādemi dívāne eylemek [2] (güzellik, aşk vb. sebeplerle) insanı deliye döndürmek, aklını başından 

almak. 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

ādemler helāk eylemek [1], ādemler öldürmek [2] milleti kırıp geçirmek║sevgilinin cellat gibi kan 

dökücü, zalim, hışımlı bakışına âşıkların ölesiye vurgun olduklarını ifade eder. 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazıķlar meded 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

ādemüŋ ģālin bilmek [1] insanın ne hâlde olduğunu anlamak. 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

ādemüŋ ķanın iligin ķurıtmaķ [1] adamın kanını iliğini kurutmak║çok eziyet vermek, çok 

üzülmesine sebep olmak. 

Ş2/270 raķíbi dögmeden menʿ itdügi ģín / ķurıdur ādemüŋ ķanın iligin 

3. iyi niteliklere sahip, mürüvvetli, şahsiyetli, kâmil insan. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

M4/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 
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M5/IV/3 bilse maţlūm olduġını āŝaf-ı şāh-ı cihān / kāmil olan ādeme eyler kemāl-i merģamet 

M5/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

G110/1 eyü ad ile be-nām olana ādem didiler / beşer-i muģterem insān-ı mükerrem didiler 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G344/1 ādem ol ey ālet-i hengāme-i nā-dān olan / kendüye ţulm eylemez insān gibi insān olan 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-ı ĥafí 

ādem eylemek [1] adam etmek, itibarını yükseltmek. 

G224/5 her laģţa terbiyetler idüp ʿışķ-ı pāk ile / yaģyā ķuluŋı pādişehüm ādem eyledüŋ 

4. Yahya‟nın oğlunun adı?. 

k29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı resíd 

 ʿadem [1] yokluk, hiçlik║ölmek. 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

ʿadem diyārı [1] yokluk diyarı║ahiret. 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

ʿadem ķapusından geçmek [1] yokluk kapısından geçmek║ölmek. 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 

ʿadem mülki [1] yokluk ülkesi, hiçlik ülkesi. 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

ʿadem mülkine iletmek [1] yokluk diyarına göndermek║yok etmek, öldürmek. 

Ş1/6 ne siģr oķur ʿaceb yārüŋ dehānı / ʿadem mülkine iltür cism ü cānı 

 ādemí [2] insan, beşer. 

M19/V/2  cumʿa nemāzına dirilen ādemí-miśāl 

Ş2/172 biri ģammāmcı-oġlı memidür / perí-peykerdür emmā ādemídür 

 ādemiyān [1] “ādemí”nin çoğulu; insanoğlu, insanlar. 

M9/VII/4  manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

 ādemí-zād insanoğlu, kişi, bir kimse. 
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ādemí-zāduŋ niyyeti ĥayra olsa işi āĥir ĥayra döner [1] “kişinin bir işteki niyeti hayır ise, işi 

hayırla sonuçlanır.” 

K28/29 ĥayra döner işi āĥir encüm-i seyyāreveş / ādemí-zāduŋ ķaçan kim ĥayra olsa niyyeti 

 ādemí-zāde [1] insan gibi, insanların yaptığı gibi. 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

 ʿades [2] mercimek tanesi. 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G479/4 kaʿbe gibi yine müstaġraķ-ı envār olmış / ey ĥalílüm yüzüŋ üstindeki ĥālüŋ ʿadesi 

 ʿādet [3]  

1. alışılmış olan, her zaman yapılan şey. 

M32/IV/1  niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

2. huy, tabiat.  

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

ʿādet-i hārūn [1] Abbasi halifesi Harun Reşid‟in âdeti║adalet. 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

ʿādet-i ĥulķ-ı ʿaţím [1] yüce yaradılış sîreti. 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

ʿādet-i nemrūd [1] Nemrut âdeti║dünyaya tapmak. 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdını merdūd itdüm 

ʿādet-i şeyšān [1] şeytan âdeti║kibirlenmek, kibirlenmeye yol açacak şeylere meyletmek. 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

ʿādet-i şír [1] aslan âdeti║yavrusunu yemek  Kanuni Sultan Süleyman‟ın Şehzade Mustafa‟yı 

boğdurması. 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

 ʿādetā [2] âdeta, nasıl ki… 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

 adım yürümek için yapılan ayak atışı. 

adım atmaķ [1] yürümek için ayağını kaldırıp ileri basmak║kıpırdamak, hamle yapmak. 
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G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez 

 ʿādil [1] adaletli, adaletle iş gören, haksızlık etmeyen, hakkı gözeten, hakkaniyetli. 

M9/IV/1 umaruz ʿādil ola ţulme uzatmaya eli / raģmetinüŋ sebebi olmaya niʿme‟l-bedeli 

 ʿadl [11] adalet, hakkaniyet, doğruluk, herkese eşit davranarak hakkını teslim etme. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K2/33 işidüp ʿadlüŋ ķulaķdan ʿāşıķ olmışdur şehā / ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nite kim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

ʿadl itmek [1] adalet ve insafla davranmak. 

G439/2 ʿāşıķlaruŋa ʿadl ideli ey şeh-i cihān / menfūr-ı ʿālem oldı raķíbüŋ sitem gibi 

ʿadl-i ʿömer [1] Hazreti Ömer‟in adaleti║adaletin en ideal hâli. 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār [1] adaletle şöhret bulmuş padişahlar padişahının (=Kanuni Sultan 

Süleyman) âdil devri. 

K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

ʿadl ile dād, ʿadl ü dād [5] adalet, lütuf ve iyilik ile muamele.  

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāre ʿadl ü dād 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

ʿadl issi [1] adalet ve hakkaniyet sahibi, âdil. 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi paşamuz bizüm 

ʿadl ü dād ü kerem issi [1] adalet, bağışlayıcılık ve cömertlik sahibi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/37 muģammed ümmeti üstinden ırmasun mevlā / o ʿadl ü dād ü kerem issi şems-i iģsānı 
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ʿadl(i) güni [3] adalet(inin) güneşi║adaletle hüküm sürdüğü zaman. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 

ʿadū [14] düşman. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

K12/8 görüŋ ki ʿarʿar-ı mínū ʿaŝā-yı mūsāveş / ʿadūya ķarşu yılan dillü nízedür şeklā 

K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M21/I/1 erlik ile erdişír-i ʿālemüŋ mümtāzıyuz / ŝad hezārından ʿadūnuŋ yüz çevürmez ġāzíyüz 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

G510/5 cānı dilerem ayrıla bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

ʿadū-yı bed-nihād [1] kötü yaradılışlı, hain, iki yüzlü düşman.  

M12/V/1  ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

ʿadū-yı dín [1] din düşmanları║kâfir ordusu. 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

ʿadū-yı düşmen-i dín [1] din düşmanlarının düşmanı; dine düşmanlık edenlerin düşmanı. 

G174/1 kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūna şír-i nerüz / ʿadū-yı düşmen-i dínüz vilāyet ehli erüz 

ʿadū dehānı gibi yapılmaķ [1] düşmanın çenesi gibi kapanmak.  

G460/2 yapılmış idi der-i ġam ʿadū dehānı gibi / açılmış idi gül-i bāġ-ı dost ĥurrem idi 

ʿadū olmaķ [1] düşman olmak. 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

 āfāķ [1] “ufķ”un çoğulu; ufuklar, her yer, etraf, dört bir yan║bütün dünya. 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

āfāķı šutmaķ [1] dört bir yana yayılmak, bütün dünyayı kaplamak.  
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M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / tutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

āfāt “āfet”in çoğulu; afetler, belâlar, musibetler. 

āfāt-ı rūģ [1] ruh afetleri; ruhu yıkan, daraltan gam, kasvet gibi hâller. 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā  

āferín “aferin!”, “bravo!”, “çok yaşa!”, “helâl olsun!” 

āferín aŋa kim [2] “… kimseye bravo!”, “… kimseye helâl olsun!”  

G348/4 āferínler aŋa kim ol şeh-i dervíş-nihād / ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķa gelüp oldı nigín 

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

āferínler dimek [1] beğeni ve takdirini sözle dile getirmek; tebrik etmek; “bravo!” demek. 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

 āfet [14] 

1. musibet, belâ, felâket. 

Ş2/15 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

2. insanın aklını başından alacak kadar güzel ve şuh dilber. 

M32/I/1 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/I/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

Ş2/181 biri ģāŝırcıbaşı-oġlı āfet / ķıyāmet-ķāmet ü kān-ı melāģat 

Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çın seģerde görince ol āfeti 

āfet-i cān [1] can afeti, canın belâsı║insanın canına afet gibi tesir eden güzel. 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

āfet-i cān-ı cihān [1] cihanın canının afeti, cihanın canının belâsı║herkesin canına afet gibi tesir 

eden güzel.  

G472/1 bir behādır bir ķıyıķ şāhínüŋ oldum çākeri / āfet-i cān-ı cihāndur ķanlu balķandur yeri 
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āfet-i devrān [6] âlemi yerle bir eden afet║dünya güzeli, herkesi kendine hayran bırakan güzel. 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

āfet-i rūy-i zemín [1] yeryüzünün afeti║yeryüzünü afet gibi tarumar eden, herkesi kendine hayran 

bırakan güzel. 

G384/1 süleymānum gibi dil-ber ţaríf ü nāzenín olsa / belā-yı rūzgār ü āfet-i rūy-i zemín olsa 

3. nazar. 

āfet irmek [1] nazar değmek║hastalanıp ölmek║(çiçekler için) solmak. 

M7/I/6 āfet irüp çiçeklere yumıldı gözleri / gösterdi rūy-i serdini mirʾāt-ı āsümān 

 āfitāb [30] güneş, güneş ışığı. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

Ş2/69 ʿarūs-ı naţm açduķça niķābın / münevver ķıl cemāli āfitābın 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

1.1. güneş║çok parlak çehreye sahip güzel. 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 
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G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

1.2. güneş║آفتاب (=âfitâb) kelimesi. 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G473/1 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

āfitāb-ı ʿālem [1] âlem güneşi║âleme ışık saçan, parlak çehreli güzel. 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

āfitāb-ı ʿālem-ārā [4] âlemin süsü olan Güneş. 

M18/IV/4  āfitāb-ı ʿālem-ārā gibi ad ü ŝan ile 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

āfitāb-ı bürc-i devlet [1] devlet burcunun güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

āfitāb-ı bürc-i kemāl [1] kemal burcunun güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

āfitāb-ı cihān-tāb [1] cihanı aydınlatan güneş║sevgili. 

G447/1 sevdüm ol āfitāb-ı cihān-tābı cān gibi / ansuz cihān gözüme görinmez cinān gibi 

āfitāb-ı devlet [1] saadet güneşi, devletin güneşi║İbrahim Paşa. 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím paşa kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

āfitāb-ı dídār [1] yüz(ünün) güneşi; güneş kadar parlak çehre. 

G371/2 melūl olur görimez āfitāb-ı dídāruŋ / kişide ʿayn-ı seʿādet olınca uyĥuda 

āfitāb-ı ʿışķ [2] aşk güneşi; güneşe benzeyen aşk. 

G122/2 ʿāfitāb-ı ʿışķı ile merd-i ʿālí-himmetüŋ / gökdeki pervín elinde subģatü‟l-envār olur 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

āfitāb-ı ʿışķ-ı yār [1] sevgiliye duyulan aşkın güneşi. 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 
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āfitāb-ı kerem [1] kerem güneşi; cömertlikte, alicenaplıkta güneş gibi olan║Şeyhülislam 

Fenarizade Muhyiddin Çelebi. 

K19/32 eyā seĥā vü ʿašā issi āfitāb-ı kerem / żiyā-yı cūd-ı vücūduŋla toldı rūy-i zemín 

āfitāb-ı rubʿ-ı meskūn [1] dünya güneşi║Edirneli bir güzel. 

Ş1/59 šururken edrine şehrinde maģzūn / gelüp bir āfitāb-ı rubʿ-ı meskūn 

āfitāb-ı salšanat [1] saltanat güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

āfitābum [5] “güneşim!”, “(güneşe benzeyen) sevgilim!” 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

āfitāb ü ķamer [1] Güneş ve Ay  sevgilinin yanağının parlaklığından utanıp su gibi yerlere 

geçenler. 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

āfitāb-feyż [1] Güneş gibi feyz veren║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 

ʿafv [2] suçluyu, günahkârı, hata işleyeni bağışlama, kabahatine bakmama, af. 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

aġ, aķ [1] ak, beyaz║beyaz esvaplar. 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

aġa [1] ağa, bey, efendi. 

Ş1/176 aġasınuŋ bugün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

aġaca baġlu furun süpürgesine dönmek [1] ağaçtan bir sapa tutturulmuş kuru çalılardan 

oluşan fırın süpürgesine benzemek. Aşağıdaki tanıkta şair eski püskü kaftanının kendi cılız 

bedeni üzerindeki görüntüsünü tasvir etmek için bu benzetmeyi kullanmıştır. 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 
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aġaçķaķan [1] yiyeceği böcekleri bulmak için ağaç gövdelerine sivri gagasıyla delikler 

açan, başında kırmızı bir tepeliği olan uzun kuyruklu kuş. 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūruŋ beŋzer aġaçķaķana 

āgāh [2] bilgili, haberdar, haberli, bilen. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden ŝāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

G169/1 açılmazuz süfehāya ĥazāyinu‟llāhuz / bilen bilür bilüri kendümüzden āgāhuz 

āgāh eylemek, āgāh ķılmaķ [2] haberdar etmek, farkına varmasını sağlamak. 

G500/5 ne ķadar ţālim iseŋ mihr ü vefā eyler idüŋ / ģāl-i yaģyādan eger ķılsalar āgāh seni 

1.1. haberdar etmek, farkına varmasını sağlamak║gafletten uyandırmak. 

Ş1/36 günāhumdan beni āgāh eyle / sücūd-ı ģasbeten li‟llāh eyle 

āgāh olmaķ [2] haberdar olmak, bilmek. 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

 aġarmaķ [15] ağarmak. 

1. (saç, sakal, bıyık için) kırlaşmak, beyazlamak.  

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

2. (saç, sakal ve yüzün beyazlaşması ile) yaşlanmak. 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

3. (kış ve kar bağlamında) toprağın kar tutması ve etrafın bembeyaz olması║(saç, sakal ve yüzün 

beyazlaşması ile) yaşlanmak. 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 
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4. (göz için) saydam tabakaya perde inmesi. 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

aġarmaġa yüz šutmaķ [2] ağarmaya yüz tutmak. 

1.1. (saç, sakal, bıyık için) beyazlamaya başlamak.  

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

1.2. (seher bağlamında) aydınlanmaya başlamak, şafak sökmek. 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

aġır 

1. çok, yüksek. 

aġır bahālu [1] çok pahalı, değerli.  

K20/26 bu çārsū-yı ʿanāŝırda oldı ġāfiller / aġır bahālu libās ile kendüye dellāl 

2. ağırlık. 

aġırı altun degmek [2] ağırlığınca altın etmek; bedel olarak ağırlığınca altın verilse değecek 

olmak║çok kıymetli olmak. 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 

Aşağıdaki tanıkta Hazreti Yusuf‟un pazarda köle olarak ağırlığınca altına satılmasına telmih 

vardır. 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

aġırlamaķ [2] tazim etmek, hürmet ve itibar göstermek. 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 

aġırlanmaķ [1] tazim edilmek, hürmet ve itibar görmek, yüceltilmek. 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

 āġışte [1] bulaşmış, bulanmış║yoğurulurken içine katılmış. 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

aġız [6] 

1. ağız║ağız boşluğu. 

M9/V/1 oldı aġzında zebānı ʿalev-i nār-ı caģím / yüzi ķutsuz sözi šatsuz ne ģalím ü ne selím 

1.1. ağız║dil, kelâm. 



35 
 

M11/II/3  maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

1.2. ağız║dudak. 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

aġız açmaķ, aġzını açmaķ [7] 

1. konuşmak, dertleşmek, sırlarını söylemek. 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

G76/5 aġzuŋı bígāneye açma ŝaķın esrāruŋı / ĥānenüŋ ķapusı açuķ olıcaķ uġru gelür 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

2. (hayretten) ağzı açık kalmak║şaşırıp hayran kalmak. 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

3. çukurlu bir yüzeyin arz ettiği manzara. 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

aġzı dili šutılmaķ [1] ağzı dili bağlanmak; konuşamaz hâle gelmek. Aşağıdaki tanıkta ayrıca 

“konuşması (=ah etmesi) engellenmek” anlamı da vardır. 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

aġzına sögmek [1] hakaret etmek. 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

aġzında mercimek ıŝlanmamaķ [1] hiç sır tutamamak, boşboğaz olmak. Aşağıdaki tanıkta 

sevgilinin lâl gibi dudağındaki ben mercimeğe benzetilmiş; sevgili mercimeğe benzeyen bu beni 

ağyara gösterdiği için “ağzında mercimek ıslanmaz” olarak nitelenmiştir. 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

aġzını açup gülmek [1] ağzını açıp gülmek║alay etmek. 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

aġzını poyraza açmaķ [1] ağzını poyraza açmak, ağzını havaya açmak║umduğunu elde 

edememek.  

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 
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2. (yara için) orta açıklık║ağız. 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

 aġlamaķ [64] 

1. ruha tesir eden duygu ve durumların etkisiyle gözyaşı dökmek. 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

M16/III/1 gezdügüm yirde diríġā nitekim ebr-i semā / aġlamaġ oldı işüm ģasret ile ŝubģ ü mesā 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

M22/I/2 cānib-i kūyine baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/II/2  yüzüm üstine düşüp yaşum gibi bí-iĥtiyār / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/III/2 ģażret-i yaʿķūb gibi díde-i giryān ile / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/IV/2 boynumı burdum yirindüm eyledüm āh ü fiġān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/VI/2 ģasretinden gözlerüm yaşın idüp seyl-i revān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M30/I/2 rāh-ı kūyinde yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/III/2 meded eyvāy meded gelmek işi oldı temām / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/IV/3 nā-bedíd oldı perí gibi görinmez ĥaberi / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/V/2 kendüden ĥāne-i vírānemi tenhā ķıldı / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 
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G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

G206/2 aġladuġum bu durur gülşen-i ʿālemde benüm / göŋlümi eglemege bir gül-i ĥandānum yoķ 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G269/1 yūsuf-ı gül-çihremi seyrümde seyrān eyledüm / cūşa geldüm aġladum āh itdüm efġān eyledüm 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

G362/2 ģasret-i dídāruŋ ile aġlamaķdan rūz ü şeb / ʿaynına āb-ı ģayātuŋ indi cāna kara ŝu 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

1.1. ağlamak║şikâyet etmek, sızlanmak, dert yanmak. 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinligüŋden aġlama şeb-nem gibi 

1.2. ağlamak║yanmak, içi acımak. 

M42/II/1  bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

1.3. (birinin) yasını tutmak, ölüsü için yaş dökmek. 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 
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M7/I/8 yırtup yüzini aġladı māh-ı felek-zede / meşġūl oldı mātem-i sulšān meģemmede 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

aġlamaġ ile [1] ağlayarak, ağlaya ağlaya. 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

aġlayu aġlayu [2] ağlaya ağlaya, ağlayarak. 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

1.1. ağlaya ağlaya, ağlayarak║çok üzülerek, mahzun hâlde. 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

 aġlaşmaķ [3] hep birlikte ağlamak, hepsi birden ağlamak. 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

 aġlatmaķ [7] ağlatmak. 

1.1. ağlamasına sebep olmak║çok üzmek. 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M34/III/2  sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

1.2. ağlatmak║hislendirmek. 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

aġladup iŋletmek [1] ağlatıp inletmek; eziyet edip üzmek. 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

aġŝān [1] “ġuŝn”un çoğulu; ağaç dalları, budaklar║su arkları. 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

 aġyār [46]  

1. “ġayr”ın çoğulu; başkaları, eller║rakipler, sevgilinin dost edindiği kimseler. 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezāruŋ gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 
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M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

M27/V/1 ŝaķınmaz nāle vü feryād ile āh ü fiġānumdan / geçer ʿömr-i ʿazízüm gibi aġyār ile yanumdan 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

M42/III/1 güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāre lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażeb 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāre ʿadl ü dād 

G50/6 cihānda yār ile yār ol neŋe yarar aġyār / ve le‟l-kerímü baĥílün ve le‟l-ģasūdu yesūd 

G62/4 bir ķoyun ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virür 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

G513/2 ey dil aġyār ile gördükçe meģemmed şāhı / ŝalavāt ile ķıl āvāre hemān şeyšānı 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G332/1 kimsenüŋ maģbūbına aġyārı maķbūl olmasun / pādişāh-ı ţālime düşmenleri ķul olmasun 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 
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G414/1 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

G461/2 ģayrete vardı baķar šurur öŋüŋde aġyār / ne ʿaceb mühmel olurmış baķaruŋ šurġunı 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyüŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

1.1. düşman, rakip║Yahya‟yı çekemeyenler. 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

aġyār-ı nā-dān [2] kaba ve nobran rakip. 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

aġyārını şād eylemek (birinin) [1] düşmanlarını sevindirmek.  

M37/V/1 ķalbümi maģzūn idüp aġyārumı şād eyleme / ĥāšırum yıķma raķíbüŋ göŋlin ābād eyleme 

 āh [31] manevi acı, elem, ızdırap, çaresizlik, güçsüzlük gibi duyguları ifade etmek için 

çıkarılan, yürekten koparak bir nefes verişiyle sonlanan ses.  

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G111/3 gördi dívāneligüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 
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G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

āh! [6] 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bac ʿāmili yanında her gāh 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

āh kim [37] “ah!”, “eyvahlar olsun ki!”, “yazık ki…” 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

M30/I/1 āh kim ģażret-i yaʿķūb gibi şām ü seģer / eylerin saġa ŝola ģasret-i yār ile naţar 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yi vaŝl ile sevdā-yi zülf-i pür-şikenc 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G149/4 āh kim ŝarŝar-ı āhumla ziyāde oldı / āteş-i ģasretümüz nār-ı ġam-ı fürķatümüz 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 
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G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

āh eylemek, āh itmek [20] acıyla iç çekip feryatla haykırmak. 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G22/3 söylemez yüzüme baķmaz varayın āh ideyin / ola elvara ģabíbüŋ kelímātine sebeb 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G269/1 yūsuf-ı gül-çihremi seyrümde seyrān eyledüm / cūşa geldüm aġladum āh itdüm efġān eyledüm 
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G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G338/3 söylemezse şimdi āh itmek żarūrídür baŋa / sevdügüm lušf eylesün almasun āhum söylesün 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

āh itdürmek (birine) [1] ah ettirmek, birini üzerek ah etmesine sebep olmak. 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

āh-ı ʿāşıķān [1] âşıkların ahı. 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

āh-ı āteş-ālūd [1] ateşe bulaşmış ah, ateşli ah. 

Ş2/52 melāģat cübbesidür cāna maķŝūd / başum tācıdur āh-ı āteş-ālūd 

āh-ı āteş-bār [2] ateşler yağdıran ah. 

G52/3 ŝuya düşmiş bir şererdür āh-ı āteş-bārdan / ʿārıżuŋ ābındaki ĥāl-i siyāh ey lāle-ĥad 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

āh-ı derūn [1] yürekten yükselen ah. 

G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

āh-ı dil-i nā-tüvān [1] güçsüz, bitkin gönülden kopan ah. 

K21/8 ģāyil olımaz aŋa sipihrüŋ siperleri / disem ʿaceb mi āh-ı dil-i nā-tüvāna tír 

āh-ı seģergāh [2] seher vaktinde çekilen ah. 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

āh-ı serd [1] şiddetli ah. 

Ş1/58 çıķardı gök yüzine āh-ı serdüm / muģaŝŝal var idi šaġlarca derdüm 

āh-ı siyāh [1] siyah (dumanlı) ah║yanık ah.  

M16/IV/1gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

āh ü efġān [5] ah ve feryatlar. 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / nite ki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

Ş1/43 ġaríbüŋ derd-i hicrānı ģaķıyçün / zebūnuŋ āh ü efġānı ģaķıyçün 



44 
 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

G459/1 gelmedi bir dem ki iki gözlerüm ķan olmadı / olmadı bir gün ki işüm āh ü efġān olmadı 

G497/3 ķandesin ey şāh-bāz-ı dest-i ķudret ķandesin / dāstān itdi cihāna āh ü efġānum beni 

āh ü enín [1] ah çekip inlemek. 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

āh ü fiġān [5] ah ve feryat. 

M27/V/1  ŝaķınmaz nāle vü feryād ile āh ü fiġānumdan / geçer ʿömr-i ʿazízüm gibi aġyār ile yanumdan 

M49/10 kūyına varup ġarażum āh ü fiġāndur / olsa behāne 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

G348/3 bir yaŋa ģayret ile źevķ-i temāşā-yı ģabíb / bir yaŋa āh ü fiġān bir yaŋa feryād ü enín 

 davul ve sancak. 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

āh ü fiġān eylemek, āh ü fiġān itmek [5] ah çekip feryat etmek. 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

M22/IV/2 boynumı burdum yirindüm eyledüm āh ü fiġān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķuŋ ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

āh ü nāle [1] ah edip inlemek. 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

āh ü zār [3] ah edip ağlamak, inlemek.  

M15/VI/3 her birine āh ü zār ile olur vird-i zebān / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M22/II/1 ķanı ol dem kim nihāyet bulmış idi āh ü zār / mūnis-i derd-i nigār olmışdı cān-ı bí-ķarār 

M33/IV/2 aŋa ķaldı kim düşem šaġlara āh ü zār ile / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

āh ile yaş [1] ah ve gözyaşı  tuzak ve tane. 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

āh ile šolmaķ [2] ahla dolmak; (âşığın/âşıkların durmadan çektiği/çektikleri) ahların sesiyle 

dolmak.  

M17/I/3 ne kūyuŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

āh meded vāh meded [2] “ah medet, vah medet!”, “ ah aman, vah aman!” 

K22/14 ne günüme šururın āh meded vāh meded / ki yamanlar eyü oldı eyüler oldı yaman 
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M16/I /3 n‟ideyin n‟eyleyeyin āh meded vāh meded / meded allāh meded hey meded allāh meded 

āhı bir iken on olmaķ [1] ahı bir iken on olmak║derdi, kederi çoğalmak. 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

āhı eflāke çıķmaķ [1] ahı göklere çıkmak║çok derinden, şiddetli ahlar etmek. 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

āhı gök yüzine çıķmaķ [1] ahı gökyüzüne çıkmak║çok derinden, şiddetli ahlar etmek. 

Ş1/58 çıķardı gök yüzine āh-ı serdüm / muģaŝŝal var idi šaġlarca derdüm 

āhını yirde ķomamaķ (birinin) [1] ahını yerde bırakmamak║ah etmesine sebep olandan hesap 

sormak, intikam almak. 

M8/IV/6 nesím-i ŝubģ gibi yirde ķoma āhumuzı / ģaķāret eylediler nesl-i pādişāhumuzı 

āhını almaķ (birinin) [4] ah etmesine sebep olmak, ilenç ettirmek. 

M31/III/1 şol bí-vefā ki ʿāşıķınuŋ āhını alur / bir gün olur ki sāye gibi yolına gelür 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G338/3 söylemezse şimdi āh itmek żarūrídür baŋa / sevdügüm lušf eylesün almasun āhum söylesün 

āhsuz geçmemek [1] ahsız geçmemek; ah etmeden geçmemek, muhakkak ah etmek. 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

 aģad [2]  

1. Ahad/Ehad (=tek olan, bir olan Allah). 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

2. kimse, kişi. 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

 aģbāb [5] “ģabíb”in çoğulu; dostlar; bildik, tanıdık, sevilen kimseler. 

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

aģbāb-ı dünyā [1] dünya dostları; dünyayı dost edinen kimseler. 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

aģbāb-ı ģabíb [1] sevgilinin ahbabı, dostları, onu tanıyan kimseler. 
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G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

aģbāb-ı resūl [1] Hazreti Muhammed‟in dostları, onu sevenler. 

K8/9 çerĥ-i ʿadlüŋ āfitābı bürc-i iģsānuŋ mehi / ġāzíler sulšānı aģbāb-ı resūlüŋ serveri 

aĥbār [1] “ĥaber”in çoğulu; haberler, menkıbeler. 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

 ʿahd 

1. devir, zaman║bir padişahın saltanat devri. 

ʿahd-i ʿadl [3] adalet devri, (bir padişahın) adaletle hüküm sürdüğü iktidar müddeti. 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

K13/29 ʿahd-i ʿadlüŋde girü maģbūs olupdur var ise / irmez oldı kimseye telbís-i iblís-i laʿín 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl 

2. söz, söz verme; anlaşma. 

ʿahd eylemek, ʿahd itmek [2] söz vermek.  

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

ʿahde vefā eylemek [1] verilen söze bağlı kalmak, anlaşmaya uymak. 

G318/5 bir gice ĥāne-i yaģyāya gelem dimiş idüŋ / híç ola mı ʿahde vefā eyleyesin 

ʿahdini ŝımaķ [1] yeminini bozmak, sözünde durmamak, sözünden caymak.  

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

ʿahd ü peymān [11] yemin, kuvvetle verilen söz. 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/V/1 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unıdurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unıdup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

ʿahd ü peymānı ŝımaķ [1] söz verilerek yapılan bir anlaşmayı bozmak. 
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G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

aĥēar yeşil. 

aĥēar livā [1] yeşil sancak; Osmanlı‟nın saltanat sancaklarından biri. 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

aĥēar şecerde āteş-i mūsā [1] yeşil ağaçta Musa‟nın ateşigül. Hazreti Musa‟nın ilahi tecelliye 

ve hitaba mazhar olmasına telmih vardır. 

G92/3 yā feżā-yı vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

āhen demir. 

āhenden ģiŝār [1] demirden kale║Kanuni Sultan Süleyman‟ın kılıcı. 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

āheste [1] sakin sakin, yavaşça, bağırıp çağırmadan. 

K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

aģibbā [2] “ģabíb”in çoğulu; dostlar, ahbaplar. 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

 āĥir [23] 

1. son. 

1.1. son║bitiş, hitama erme. 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

1.2. son║âkıbet.  

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

1.3. son║âkıbet║“كسدون” kelimesinin sonu olan “دون” 

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

1.4. son║makta beyti. 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

2. sonunda, nihayet, âkıbet. 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 
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K34/21 āĥir ecel šutar dilüŋi gözüŋi yumar / noķŝān-ı ĥalķı gözleme ʿayn-ı ʿavān gibi 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

Ş2/62 beni yüzsüz idüpdür nefs-i kāfir / yüzüm yoķ ķapuŋa varmaġa āĥir 

Ş2/201 aluben naķd-i cānı şimdi bir bir / ķara çullarda ķor ʿuşşākı āĥir 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler  

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

G69/1 ayaġın öpdüm ol şāhuŋ şefāʿat eyledi āĥir / esās-ı kaʿbe-i maķŝūda sürdüm yüzümi vāfir 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

3. son, sonuncu, en son. 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

āĥir itmek [1] sona erdirmek, sonlandırmak. 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

āĥir olmaķ [2] bitmek, sona ermek, sonlanmak. 

Ş1/103 çü mevlā-ĥāne seyri ola āĥir / giderler tunca seyrānına bir bir 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

āĥir-i kār [5] işin sonunda, âkıbet, nihayet. 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G499/4 āĥir-i kār olur yiri maķberenüŋ ķara evi / ķırmızı gülden eylese ādem eger otaġını 

āĥir-i māh [2] ayın son evresi. 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

āhir-i ʿömr [1] ömrün sonu, ömrün son demleri, hayatın son yılları. 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

āĥir nefes [1] son nefes. 
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G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

āĥir zemān [1] dünyanın son günleri, kıyametin yaklaşmakta olduğu devir, ahirzaman. 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

āĥirü‟z-zemānuŋ şāh-ı cihān-penāhı [1] ahirzamanda herkesin sığınağı olan padişah.  

G503/7 yaģyāya ŝoŋ nefesde gelgil šabíb-i cān ol / ey āĥirü‟z-zemānuŋ şāh-ı cihān-penāhı 

 āĥiret [4] öteki dünya, ukba, ölümden sonra erişilecek olan âlem. 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

G471/2 ʿayn-ı ʿavāmı gözlemez mūźíler izin izlemez / il gözine faķír olur āĥiretüŋ ekābiri 

āĥiret begi [1] ahiret beyi║Şehzade Mehmed. 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār 

āĥiret ģaķķı ģelāl olsun, āĥiret ģaķķın ģelāl itdüm [2] “ahiret(e kalmış) hakkım helâl olsun”; 

“ahiret(e kalmış) hakkımı helâl ettim.” 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģelāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

āĥiret köprisi [1] Sırat köprüsü  Kâsım Paşa‟nın Şat üzerine yaptırdığı köprü. 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

āĥiret ŝulšānı [2] ahiret sultanı; ahirette sultan kadar yüksek mertebe sahibi olan kimse. 

║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

║Hazreti Muhammed. 

M15/IV/1 mülk-i dünyā pādişāhı āĥiret sulšānısın / on sekiz biŋ ʿālemüŋ bir şāh-ı ʿālí-şānısın 

āĥiret yoldaşı [2] ahiret yoldaşı; ahiret yoluna birlikte gidilen. 

║sevgiliye duyulan aşk. 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

║sevgiliye duyulan aşkın verdiği dert. 

G443/4 āĥiret yoldaşıdur yaģyāya derd-i ʿışķ-ı yār / šaŋ mıdur anı severse bir ķarındaşı gibi 

āĥiret yolı [1] ahiret yolu; ahirete giden yol║ölüm ve sonrası. 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

āĥiret yolına ímān ile gitmek [1] ahiret yoluna imanla gitmek║iman üzere ölmek.  
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G500/3 āĥiret yolına ímān ile gitmiş gibidür / rāh-ı kūyuŋda şu kim eyleye hem-rāh seni 

āĥirete gitmek [1] ahirete gitmek, ahiret diyarına gitmek║ölmek.  

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

āĥirete giden [1] ölmüş kimse, meyyit.  

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

āĥiretini ĥarāb eylemek [1] ahiretini harap eylemek║dünyaya bağlanıp çokça günaha girerek 

ahiret saadetini elden kaçırmak. 

M4/V/1 kendüŋe virme devlet-i dünyā ile ʿaźāb / dünyāyı yapma āĥiretüŋ eyleme ĥarāb 

āĥiretinüŋ ġamını yimek [1] ahiretinin gamını yemek║ahireti için kaygı duymak ve ona göre 

yaşamak║kendini yedi başlı ejderhaya benzeyen dünyaya kaptırmamak.  

M7/III/2 bu ejdehā-yı heft-sere olmadın ġıdā / taģsín aŋa ki āĥiretinüŋ ġamını yer 

 aģkām [2] “ģükm”ün çoğulu; hükümler. 

1. hükümler, emirler║Hazreti Muhammed‟in ümmetin fiillerine ilişkin hitabı.  

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

aģkām-ı şerʿ ü ʿadl [1] şeriat (=din, din kuralları) ve adalete dair buyruklar. 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

2. faziletler, menkıbeler. 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

aĥker [1] ateş koru  kırmızı gül. 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

 aģmed [13]  

1. “(Allah‟ı) en çok öven” manasında, Kuran‟da Hazreti Muhammed için zikredilen bir ad. 

Ayrıca kendisinden önceki peygamberler ve insanlar tarafından çok övülmesi sebebiyle “en çok 

övülen” anlamı da vardır. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 
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G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

aģmed-i muĥtār [2] Hazreti Muhammed. 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

aģmed-i ümem [1] ümmetin en çok övdüğü║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/26 faĥrü‟l-kirām ü kān-ı kerem aģmed-i ümem / nūr-ı ŝafā vü zínet-i eyvān-ı kibriyā 

2. Ahmet, özel isim. 

Ş1/62 ķamu begler ʿadālet issi olmaz / ķamu aģmed şefāʿat issi olmaz 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

aģmed şāh [2] Ahmet Şah; özel isim. 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

 aģmed-ĥulķ [1] ahlâkı, yaradılışı en çok övülen║Hazreti Muhammed‟in ahlâkıyla 

ahlâklanmış kimse║ismi belirtilmeyen vezir. 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

 aģmer kırmızı. 

aģmer livā [1] kırmızı sancak; Osmanlı‟nın saltanat sancaklarından biri. 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

 aģsen pek güzel, en güzel. 

aģsen-i insān [1] insanın en güzeli; en güzel hâliyle insan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/27 ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt / cihānda aģsen-i insān ü kān-ı iģsāndur 

aģsen-i taķvím [1] yaradılışın en güzeli; en güzel yaradılış, en güzel suret║İbrahim Paşa‟nın 

çehresi. (Tîn, 4‟ten iktibas). 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

aģsen-i vech [1] en güzel yol║en güzel yüz║gözyaşıyla yüzünün karasını yıkamak║gözyaşıyla 

karası yıkanmış yüz║tövbekâr kulun yüzü. 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 
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aģsenü‟l-aʿmāl [1] amellerin en güzeli║Şeyhülislam Ebussuud Efendi‟nin devleti (=makamının 

devamı, saadeti) için dua etmek. 

K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

aģsenü‟l-maķāl [1] sözlerin en güzeli║sevgilinin lâl dudağını vasfetmek. 

G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

aģsenü‟l-merām [1] meramların en güzeli║ölmeden önce ölmek. 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

 aĥşam [1] akşam  yüzü kara rakip. 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

aĥşam nemāzını ķılmaķ [1] akşam namazını kılmak║(hilâl için) gökyüzünde belirmek. 

G345/1 aĥşam nemāzını meh-i nev gökde ķılmadın / šāķ-ı sipihr-i ķıbleye ķarşu egilmedin 

 aĥşamlamaķ [4] gecelemek, geceyi geçirmek. 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

 aĥter [1] yıldız. 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

aĥter-i devlet [1] devlet yıldızı, saadet yıldızı. 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

 āhū [1] ceylan, karaca. 

M14/II/1  döndi āhū gibi tersine yüzini nā-gehān / ġuŝŝa vü ġamdan delürdi šaġa düşdi šaġiyān 

āhū-yı lālezār [1] gelincik tarlasında gezen ceylan, sahra ahusu. 

K10/4 āhū-yı lālezāra virür šavşan uyĥusın / şāhuŋ şikārı olmaġ içün ŝavt-i cūybār 

āhū baķışlu [1] ahu bakışlı; gözleri ceylan gibi bakan/ceylan gibi omzunun üstünden kaçamak 

bakan (güzel/sevgili). 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

 aģvāl [4] “ģāl”in çoğulu; hâller, olup bitenler, içinde bulunulan vaziyet. 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 



53 
 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

aģvāl-i períşān [1] perişan vaziyet, perişanlık. 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

aģvāl-i rūzgār [1] dünyanın ahvali; hayatın neler getirip götüreceği. 

M19/II/1 gūyā ki ʿaşıķ oynıdur aģvāl-i rūzgār  

aģvāli šuymaķ [1] vaziyeti işitmek, olan bitenden haberdar olmak. 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

aģvālini bir bir dimek [1], aģvālini bir bir beyān itmek (birinin) [1] hâllerini bir bir söylemek, ne 

hâl içinde olduğunu anlatmak. 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

M29/II/2 eyleyüp aģvālümi bir bir beyān / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

aģvālini ŝormaķ (birinin) [1] hâlini hatrını sormak. 

M23/IV/1bunca yıllardur ki hergiz ĥāšırumdan gitmedüŋ / ŝormaduŋ aģvālümi bir gün beni söyletmedüŋ 

aģvel [1] şaşı║yanlış gören, ters gören║biri iki gören║kesret kaydına tutulan. 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

 aķ [21]  

1. beyaz. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

K13/10 göreyin dirsen yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 
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G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 

1.1. daha beyaz. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

aķ ģiŝār [1] beyaz hisar║Akhisar (yer adı). 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķ ģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

aķ sancaķ [7] beyaz sancak; Osmanlı‟nın saltanat sancaklarından biri. 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K10/32 aķ ŝancaġ ile tuġ-ı siyāhuŋ gören didi / āmentü bi‟lleźí ĥalaķa‟l-leyle ve‟n-nehār 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

aķ yazı [1] Akyazı (yer adı)║ak yazı. 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

aķ yılduz [1] Ak yıldız; Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

 ʿaķab son, sonra, art, geri. 

ʿaķabince [1] ardınca, sonrasında, peşinden. 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

 aķar ŝu [16] akarsu, ırmak. 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 
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G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G391/4 aķar ŝular gibi baģr-i kemāle šālib olanlar / fenā-ender-fenā oldı der-i deryā-yı taķvāda 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

G464/3 aķar ŝu gibi yalımum alçaķ belākeşem / rāh-ı ümíd-i pāy-i períveşdeyem daĥı 

G473/6 ĥarābāt ehline birdür reh-i mescidle meyĥāne / aķar ŝu gibi rind olan yürür geh šoġru gāh egri 

aķar ŝuya seccāde ŝalmaķ [1] (bir keramet olarak) akarsuyun üzerine seccade sermek║Kâsım 

Paşa‟nın Şattülarap üzerine yaptırdığı köprünün arz ettiği manzara. Tanıkta “Şeyh Şiblî gibi 

akarsuya seccade salmak” ifadesi yer alsa da, Şeyh Şiblî‟nin Dicle üzerine seccade sererek namaz 

kılan bir zat hakkında kendisine sorulan soruya “Onlar çocuk oyuncağı gibi şeylerdir. Mütefekkir 

insanlar böyle oyuncaklarla eğlenip kalmamalı, işi daha derinlere götürmelidir. Bu gibi şeyler 

kabı küçük olanların avunacakları faziletlerdir.”
6
 şeklinde cevap verdiği rivayet edilir. 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

 aķça [1] akçe, para║çiçekler. 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-i ŝabā alur ĥarāc 

aķçası dükenmek [1] akçesi tükenmek; eldeki avuçtaki eriyip bitmek, varı yoğu (=dişleri) gitmek. 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

aķçasın yaġma itmek [1] neyi var neyi yoksa yağmaya vermek, karşılıksız olarak dağıtmak. 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

 ʿāķıbet [9] sonunda, en sonunda, nihayet. 

K19/10 ķabā-yı fāĥir ile ķalma ʿāķıbet ʿuryān / ʿabā-yı faķr ile ol ķılma bidʿati āyín 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

M15/VI/1 cemʿ olurlar zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān / šaġılurlar ʿāķıbet mānend-i āh-ı ʿāşıķān 

M18/III/2 ʿāķıbet ferzend-i ismāʿíl anuŋ ķurbānıdur 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

                                                           
6
 http://www.gavsulazam.de/turk/silsile/ebubekir-sibli4.htm. EriĢim: 8.12.2017. 

http://www.gavsulazam.de/turk/silsile/ebubekir-sibli4.htm
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G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

aķın baskın şeklinde akarcasına yapılan hücum. 

aķın ŝalmaķ [1] düşman ülkesine akarcasına hücum ederek tahrip etmek ve yağmalamak. 

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

 ʿāķil [11] akıllı, akıl sahibi, aklı başında olan kişi; tas. doğruyu yanlıştan, güzeli 

çirkinden, kâmili noksandan ayırt etme yetilerine sahip kimse. 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

G513/4 ʿāķil oldur ki cihān naķşına meyl eylemeyüp / devr-i cām-ı mey ile ĥoş geçüre devrānı 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

G452/3 ʿāķil iseŋ ĥāneķāh-ı meskenetde mesken et / bí-vücūd ol ʿālem-i vuŝlatda olan ġam gibi 

G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

ʿāķil ü dānā [2]  

1. âkil ve ârif. 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

2. aklı başında, akıllı uslu. 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

 ʿaķl [5] düşünme, anlama ve kavrayış gücü, akıl. 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

ʿaķl-ı evvel [2] yaradılıştaki akıl, ilk akıl║ aklı her şeye eren, çok akıllı, doğuştan akıllı. 

║İbrahim Paşa. 

Ş2/44 vezír-i aʿţam ibrāhím paşa / vücūdı ʿaķl-ı evvel oldı maģżā 

║Rüstem Paşa. 
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K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

ʿaķl-ı insānı maķām-ı ģayrete irgürmek [2] insanın aklını hayret makamına eriştirmek║insanı 

hayran bırakmak, büyülemek║akıllara durgunluk vermek. 

K5/3 tefükkür-i ve mine‟l-māʾi külle şeyʾin ģayy / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

K23/18 gümiş ŝurāģí gümiş tepsiye yoġ idi ģisāb / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

ʿaķl-ı maʿāş [1] aklın en alt tabakası; dünya nimetlerinden faydalanmaya yönelik akıl. 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

ʿaķl-ı selím [1] iyiyi kötüden ayırma gücü, akla uygun ve doğru karar verme yetisi, sağduyu. 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

ʿaķl ü fikr  akıl fikir║doğru dürüst düşünebilme yetisi. 

ʿaķl ü fikri tārümār olmaķ [1], aķl ü fikr maʿdūm olmaķ [1], ʿaķl ü fikri gitmek [1], ʿaķl ü fikri 

šaġılmaķ [1] aklı fikri dağılmak/gitmek║aklı başından gitmek║doğru dürüst düşünebilme yetisi 

zayıflamak ya da tamamen kaybolmak. 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

Muk10/1 bu ne ģüsn ü cemāl olur yā rab / baķıcaķ ʿaķl ü fikr olur maʿdūm 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

ʿaķl ü idrāki yitürmek [1] aklını ve idrakini kaybetmek. 

G59/4 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

ʿaķl ü ŝabr ü ķarār [1] akıl, sabır ve sebat. 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

ʿaķlı gitmek [5] çok beğenilen, hoşa giden bir kimse ya da nesne karşısında ne yapacağını bilmez, 

düşünemez duruma gelmek; aklı başından gitmek. 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

ʿaķlı olan [1] akıllı olan; iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen. 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

ʿaķlı períşān olmaķ [1] doğru dürüst düşünemez duruma gelmek, aklını toparlayamamak. 
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Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

ʿaķlı şaşmaķ [3] hayretten düşünemez, ne yapacağını bilemez hâle gelmek. 

M20/III/4 ʿaķlum şaşar dilüm šutılur göricek hemān 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

ʿaķlı šaġılmaķ [2] aklı dağılmak; düşüncelerini toparlayamaz duruma gelmek. 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

ʿaķlı yār olmak [5] aklı başında olmak; sağlıklı düşünebilir durumda olmak.  

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

ʿaķlına gelmemek [1] bir şeyi artık cazip bulmadığı için hatırlamamak; aklına düşmemek. 

G43/3 hezār tevbe mey-i maʿnevíden ayruġına / şerāb ʿaķluma gelmez bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ 

ʿaķlını almaķ (birinin) [4] cazibesi ve güzelliğiyle büyülemek, aklını başından almak, doğru 

dürüst düşünemez hâle getirmek. 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa /ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

ʿaķlını zāʾil eylemek [1] aklını başından almak. 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

aķlıķ [2]  

1. beyazlık║yüz nuru, yüzün ışıltısı. 

Muk7/3 yüzine baķıcaķ gözüm ķamaşur / aķlıġı oldı gün gibi hemvār 

2. kadınların daha beyaz görünmek için yüzlerine sürdükleri güzellik malzemesi, düzgün, 

pudra║(dünya denilen kadın için) kar. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

 aķmaķ [21] 

1. (su için) belirli bir hızla ve eğimle akış göstermek. 
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K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G397/4 ʿayn-ı ʿilm-i maʿrifet dilden gelür lā-yenķašıʿ / farķı yoķdur ķāf-ı šāʿatden aķan enhār ile 

2. (gözyaşı ve kan için) aralıksız olarak gür bir şekilde dökülmek. 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G166/3 göz yaşı aķdı saʿy ü semāʿ ü ŝafā ile / deryāya geldi rūd-ı seríʿü‟l-vürūdumuz 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

3. meyletmek║ilgi duymak, âşık olmak. 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

4. birbirinin peşi sıra ve bölük bölük gelmek. 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

aķrān [1] makam mevki ve mertebe bakımından birbirine denk olan kişiler, emsal. 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

aķrānı olmamaķ [1] eşi benzeri bulunmamak, emsalsiz olmak. 

Ş1/203 bu şehr-engízümüŋ aķrānı yoķdur / mesíģí sözlerinüŋ cānı yoķdur 

 ʿaks [2]  

1. akis, yansıma║tesir. 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

ʿaks-i āfitāb [1] güneşin yansıması. 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 
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ʿaks-i cebín [1] alnın yansıması. 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

ʿaks-i dāġ-ı siyāh [1] kararmış yaranın yansıması. 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

ʿaks-i dendān [1] dişlerin yansıması. 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

ʿaks-i dūd-ı āh [2] ah dumanının yansıması. 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķ [1] âşığın ahının dumanının yansıması. 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

ʿaks-i nūr-ı tecellā [1] tecelli nurunun yansıması. 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-ı tecellā ide ţuhūr 

ʿaks-i pervín [1] Pervin takımyıldızının yansıması. 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

ʿaks-i ruĥ [1] (kırmızı) yanağın yansıması. 

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

ʿaks-i tecellā-yı cemāl-i yār [1] sevgilinin güzel yüzünün tecellisinin yansıması/etkisi. 

G438/6 dün gice ʿaks-i tecellā-yı cemāl-i yārdan / göŋlüme āteş düşüpdür vādí-i eymen gibi 

ʿaks urmaķ [1] aksetmek, yansımak. 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

ʿaksi düşmek [1] yansıması vurmak. 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

2. bir şeyin tersi, zıddı. 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 

 aķvā [5]  

1. azametli, son derece sağlam, son derece kuvvetli. 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

2. en kavî olma hâli. 
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G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

aķvāl [1] “ķavl”in çoğulu; sözler. 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

 al [6] kırmızı. 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

al olmaķ [1] kan kırmızı olmak.  

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

al ķaftān geymek [1] kırmızı kaftan giymek║şehit olmak. Tanıkta şehitlerin kanlı elbiseleriyle 

gömülmeleri geleneğine telmih vardır. 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 

al kemĥā [1] kırmızı kemhadan (=kıymetli ve tok bir kumaş çeşidi, havsız kadife) yapılmış elbise.  

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

al vālā [2] kırmızı ince ipek kumaş. G196/5‟te misk ve amber gibi kıymetli ve hassas maddelerin 

kırmızı vala içinde saklanmasına işaret vardır. 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

 āl [6] 

1. aile, çoluk çocuk, evlât║Hazreti Muhammed‟in ailesi, Âl-i abâ. 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

Ş2/30 ola āline aŝģābına her ān / selām ile taģiyyāt-ı firāvān 

G330/1 ĥudā-yı lem-yezel ü bí-zevāl ģaķķı içün / resūl-i kevn ü mekān ile āl ģaķķı içün 

āl-i ʿabā [2]  

1. aba ehli; Hazreti Muhammed, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 

2. aba ehlinden olan║Hazreti Ali. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 



62 
 

āl-i güzín [1] seçkin ahfâd║Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. 

M15/V/1 ey çihār erkān-ı dín ü çār yār-ı kām-bín / ey gülistān-ı şehādet gülleri āl-i güzín 

āl-i ʿośmān [11] 

1.1. Osman soyu, Osman oğlu║Osmanlı padişahı. 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

M18/I/2 baģr ü berrüŋ pādişāhı āl-i ʿośmāndur gelen 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

1.2. Osman soyu, Osmanoğulları║Osmanlı Devleti. 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş āl-i ʿośmānuŋ hemān 

1.3. Osman soyu, Osmanoğulları║hanedan ailesi. 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

āl-i peyember [1] Hazreti Muhammed‟in soyundan olan, seyyid ya da şerif║Edirne 

Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Ali. 

Ş2/148 ʿalídür birisi āl-i peyember / şecāʿat kūhsārında ġażanfer 

2. hile, aldatma, oyun. 

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

āl itmek [1] hile yapmak, oyun etmek, kurnazlık etmek║(kına için) kırmızı renk vermek. 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

āl ile, āl itmek ile [9] hileyle, kandırarak, kurnazlıkla. Tanıkların tamamında “al” kelimesinin 

“kırmızı” anlamına gönderme vardır. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

Ş2/212 el irmemiş elin öpmege aŝlā / meger āl itmek ile öpe ģınnā 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 
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G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G458/2 ol elif-ķāmetüm āl ile göŋül alur imiş / bir selām ile benüm ķāmetümi lām itdi 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

ala [1] elâ, sarıya yakın açık kestane rengi. 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

ala gözlüm [1] “elâ gözlüm”; sevgiliye hitap. 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

 aʿlā [8] 

1. yüce, yüksek. 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

2. üstün, aziz. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi /her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

3. yüce, aziz║yüce makamlı, ekâbir takımından║güzel║mağrur. 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

aʿlādan aʿlā [3]  

1. yüceden daha yüce; en yüce. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

M1/I/3 dünyāyı görür alçaķdan alçaķ / ʿarş-ı beríni aʿlādan aʿlā 

2. çok güzel, iyinin de iyisi, fevkalâde. 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

aʿlā vü ednā [1] en düşükten en yüksek mevkidekine kadar bütün herkes. 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

 alaman [2] Alman. 

║Alman ordusu. 
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K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 

║Alman ülkesi. 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / nite ki mülk-i ferenduş ile alamanı 

 ʿalāmet [1] bir ermişin kendisine Allah tarafından lutfedilen olağanüstü şeyler yapma 

kudretiyle ortaya koyduğu, akıl ve tabiat sınırlarını aşan iş ya da hâl; keramet. 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

 alay [6] 

1. askerî birlik, ordu. 

K12/23 atuŋ öŋince alayuŋda fíller yürisün / seģer yilinüŋ öŋince niteki ebr-i semā 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

2. topluluk, güruh, cemaat. 

K34/29 maģbūblar alayınuŋ ardınca yürime / yilme yilişme teşne seg-i kārbān gibi 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

alayı [1] gürühu║alayı, cümlesi. 

G507/3 envār-ı bāġ-ı ķudret cemʿiyyet-i ģabíbān / emvāc-ı baģr-i ģayret ʿāşıķlaruŋ alayı 

alay ile [1] bölük bölük║alayı. 

M20/IV/4 ķurbān olur yolında güzeller alay ile 

 alçaķ [2] yere mesafesi az olan, yüksek karşıtı║hakir, değersiz. 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

alçaķ göŋüllü [2] tevazu sahibi, mütevazı. 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

G439/5 yaģyā müríd-i ʿışķ olanuŋ başı tācıdur / alçaķ göŋüllü olalı ĥāk-i ķadem gibi 

alçaķ görinmek [1] alçak görünmek║basit ve değersiz gelmek, kıymet ifade etmemek. 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

alçaġa aķmaķ [1] alçağa akmak║alçak kimselere teveccüh göstermek. 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

alçaġa çekmek (birini) [1] alçağa çekmek; aşağıya çekmek║kötü duruma düşürmek, iyi hâline son 

vermek, al aşağı etmek. 
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G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

alçaġa urmaķ (bir şeyi) [1] alçağa vurmak║alçaltmak, itibarsızlaştırmak, halel getirmek. 

G495/5 yārdan ġayriye ey yaģyā tenezzül eyleme / alçaġa urma ŝaķın ʿāşıķlıġuŋ ʿunvānını 

alçaġı elden ķomamaķ [1] alçağı elden bırakmamak║tevazuyu elden bırakmamak. 

M1/II/3 alçaġı elden ķoma ki görmez / šūfān-ı nūģı deryāda gevher 

alçaķdan alçaķ [1] alçaktan alçak, en alçak; hakir ve değersiz. 

M1/I/3 dünyāyı görür alçaķdan alçaķ / ʿarş-ı beríni aʿlādan aʿlā 

alçaķda ķalmaķ, alçaķlarda ķalmaķ [3] alçakta/alçaklarda kalmak║şartlar sebebiyle 

yükselememek, güçsüz ve yardıma muhtaç durumda kalmak. 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

alçaķlıķ [1] tevazu. 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

 aldamaķ [1] yanıltmak, kandırmak, aldatmak. 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

 aldanmaķ [8] 

1. bir şeyin zahirine bakarak boş bir güvene kapılmak, gözü boyanmak. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M19/I/2 aldanma mürġ-i ĥāne gibi dām ü dāneye 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

G501/1 gel šavķ-ı laʿnet itme riyāset riyāsını / aldanma alma boynuŋa dünyā belāsını 

2. yanılmak, hata etmek, yanlışa düşmek. 

G153/2 ķušb-i devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

ʿale‟d-devām [1] sürekli olarak, durmadan, daima. 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

ʿale‟l-ĥuŝūŝ, ʿale‟l-ĥuŝūŝ ki [2] özellikle, bilhassa. 

K4/37 ʿale‟l-ĥuŝūŝ vilāyetde şāh-ı devrānum / şecāʿat ile ʿalídür güzín-i erkāndur 
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M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

 ʿale‟l-icmāl [1] özetle. 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

aʿlem [1] çok âlim, pek âlim║Şehzade Mustafa. 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

aʿlem-i erbāb-ı hüner [1] hüner sahiplerinin en âlimi║Sultan II. Selim. 

M48/6 ģākim-i emr-i nebí aʿlem-i erbāb-ı hüner / mehdí-i rūy-i cihān sāye-i raģmān ü raģím 

aʿlemü‟l-beşer [1] insanların en âlimi║Şeyhülislam Ebussuud Efendi. 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

 ʿālem [62]  

1. yeryüzü, dünya; kâinat.  

K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģ gibi ʿazm-i kūhsār  

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K18/20 ʿālemüŋ yüzi ŝuyı ʿālim-i dervíş-nihād / şeh-i iķlím-i meʿārif şeref-i bürc-i cemāl 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

M20/IV/3  ʿ ālem šolar ŝadā-yı duʿā vü śenā ile 

M28/V/1 bí-kes ü bí-çāre vü bímār olup yaģyā gibi / šoldı ʿışķum ʿāleme mihr-i cihān-ārā gibi 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

Muk8/1 gelmeye ʿāleme siyāhí gibi / cāhil ü aģmaķ u sefíh ü deli 

M37/IV/1 ʿālemüŋ beglerbegisin güzeller ĥānısın / cānumuŋ cānānısın ĥalķ-ı cihānuŋ cānısın 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

M18/VI/2 ʿālemi fetģ eylemekde mihr-i ʿālem-tāb olan 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K24/53 seyr itdügince ʿālemi seyyāre-i felek / dāʾim devām-ı devlet ile müstedām ola 
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K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bu gün ol serv-i hevādārı baŋa 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G180/1 bir senüŋ gibi efendinüŋ ķulı ķurbānıyuz / ʿālemüŋ sulšānıyuz mülk-i cihānuŋ cānıyuz  

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

1.1. ahirete nispetle bu dünya; dünya hayatı. 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

G509/3 rişte-i ʿömrümi miķrāż-ı ecel kesmişdür / ķalmadı meyl-i dilüm ʿāleme ķašʿā şimdi 

M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G82/1 ādem oġlı ʿāleme ʿuryān gelür ʿuryān gider / nāle vü efġān ile giryān gelür giryān gider 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

G122/3 yoķluġında ʿālemüŋ bir özge ʿālem var imiş / ʿālem-i faķr u fenā derd ehline tímar olur 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

3. halk, ahali, insanlar, herkes. 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati  

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

G446/4 minnet o mennāna kim şeyĥ-i siyeh-pūşumuz / ceźbe ŝalar ʿāleme kaʿbe-i ʿulyā gibi 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 

K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 
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G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

4. eğlence, işret. 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

G337/1 cānā bu günki ʿālemi dünyāya virmezin / şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

ʿālem eylemek, ʿālem itmek [3] eğlenmek, keyifli vakit geçirmek, sefa sürmek. 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

5. mekân, meclis. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

6. etraf, ortalık. 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

7. diyar. 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 
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8. hâl, hâlet║vecd. 

ʿālem-i bālā [8] ulvi âlem, ruhlar âlemi, melekût âlemi. 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G116/4 üftāde-i maģabbeti ĥurşíd-i ʿışķ ile / şebnem-miśāl ʿālem-i bālāya ŝaldılar 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

G445/4 gün gibi pír-i cihān-díde olınca ehl-i ģāl / cān gibi bu ʿālem-i bālāya olur himmeti 

G446/6 ʿālem-i bālāya var ķayd-ı cihāndan kesil / ģaķķa yaķın olagör ģażret-i ʿísā gibi 

G464/5 āhumla oldı ʿālem-i bālāya himmetüm / yaģyā buĥūrveş ser-i āteşdeyem daĥı 

ʿālem-i bālāya çekilmek [1] yüce âleme, ruhlar âlemine çekilmek; ruhlar âlemine yönelip gitmek. 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

ʿālem-i bezm-i ezel [1] ezel meclisinin işreti║ezel meclisinin verdiği hâlet. 

G220/7 ģörmet it sālik-i mecźūba ki anuŋ gibiler / mest ü ģayrānlarıdur ʿālem-i bezm-i ezelüŋ 

ʿālem-i bírūn [1] dış âlem; dünya dışı âlem. 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

ʿālem-i derd ü ġam-ı cānān  [1] sevgili için çekilen dert ve gamın eğlencesi ve verdiği hâlet. 

G333/3 ʿālem-i derd ü ġam-ı cānānı iźʿān itmeyen / gülmesün hergiz iki ʿālemde mesrūr olmasun 

ʿālem-i ervāģ [4] ruhlar âlemi, ulvi âlem, melekût âlemi. 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

G298/5 ʿālem-i ervāģdur fevķa‟l-ʿalāda leblerüŋ / ʿayn-ı ʿālemden olur zírā nihān-ender-nihān 

ʿālem-i envār [5] nurlar âlemi, melekût âlemi. 

K3/14 ehl-i şevķüŋ ʿālem-i envārı cāy-i lā-yezāl / meclis-i ümmet maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan 

ʿālem-i fāní [6] fâni âlem, gelip geçici dünya, ölümlü dünya. 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní  

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 
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K23/39 ķıyāmete degin āsūde-ģāl olup her dem / müzeyyen ola vücūduŋla ʿālem-i fāní 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

ʿālem-i fenā [1] fena âlemi, gelip geçici dünya. 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

ʿālem-i fesād [1] fesat âlemi║dünya. 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

ʿālem-i firāķ [2] ayrılık âlemi, ayrılık hâli. 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

G464/1 bu ʿālem-i firāķ ile āteşdeyem daĥı / ţulmet-serāy-ı dehr-i müşevveşdeyem daĥı 

ʿālem-i firdevs [1] Firdevs/cennet diyarı. 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

ʿālem-i fürķat [3] ayrılık âlemi, ayrılık. 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

ʿālem-i ġurbet [3] gurbet diyarı. 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

G104/6 ʿālem-i ġurbetde nār-ı fürķat ile yanmadın / yandılar yaķıldılar söyindiler ebdāllar 

ʿālem-i ģayret [4] hayret âlemi. 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

ʿālem-i ʿışķ [2] aşk âlemi, aşkın verdiği hâlet. 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

ʿālem-i imkān [1] olabilirlik âlemi, her şeyin mümkün olduğu âlem║dünya. 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

ʿālem-i keśret [2] kesret (=çokluk) âlemi║dünya. 
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G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

ʿālem-i kübrā [1] büyük âlem; kâinat.  

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

ʿālem-i maʿnā [4] mana âlemi, manevi âlem. 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

ʿālem-i maʿnāsına šalmaķ [1] manevi âlemine dalmak; kendi gönül âleminde olmak. 

M12/III/3 ĥāšırı cennet gibi meyl eylemez dünyāsına / ŝūret-i ţāhirde šalmış ʿālem-i maʿnāsına 

ʿālem-i rūģ [1] ruh âlemi, ruhani âlem, melekût âlemi║iç âlem, manevi âlem. 

G53/4 ķo mā-sivāyı ʿurūc eyle ʿālem-i rūģa / dilā bu ķayd-ı teʿalluķ olup durur pā-bend 

ʿālem-i ŝūret [1] suret âlemi ║görünüşlerden ibaret olan dünya. 

G80/3 ʿālem-i ŝūreti ķoyup sālik-i rāh-ı ʿışķ olan / maʿní yüzinde rūģını hem-dem-i muŝšafā ider 

ʿālem-i süflí [1] süfli âlem, alçak ve değersiz âlem║dünya. 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

ʿālem-i ʿunŝur [1] unsur âlemi║dünya. 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

ʿālem-i vaŝl [1], ʿālem-i viŝāl [1] , ʿālem-i vuŝlat [7] vuslat âlemi; kavuşmanın verdiği hâlet ve 

keyif. 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāydār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G452/3 ʿāķil isen ĥāneķāh-ı meskenetde mesken et / bí-vücūd ol ʿālem-i vuŝlatda olan ġam gibi 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

ʿālem-i ţāhir [1] görünen âlem. 

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

ʿālem-i źevķ ü ŝafā [1] zevk ve safa diyarı. 

G505/3 kaʿbe-i kūyi imiş ĥalķa selāmet semti / ʿālem-i źevķ ü ŝafā cānibi ʿizzet šarafı 
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ʿālem içinde [2], ʿālem içre [6] 

1. dünyada. 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlatı 

G19/1 mürġ-i dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

1.1. dünyada║insanlar arasında║şairler arasında. 

Ş2/333 ʿālem içre baŋa cāmídür ayaķdaş ancaķ / bezm-i naţm içre dilā çünki benümdür meydān 

2. insanlar arasında, insanlar içinde. 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

G26/6 derd-i ʿışķuŋ źerrece ķılmadılar dermānını / ʿālem içre niçeler loķmān ü eflāšūn olup 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

ʿālemde [27] 

1. dünyada║hayatta. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

K22/48 şeref-i maʿrifetem šoġrulıġ ile hünerüm / oldı ʿālemde baŋa ʿörf ü iżāfet ʿunvān 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

Ş2/59 dil-i bí-çāreme ʿālemde her ān / şerāb-ı ģikmetüŋle eyle dermān 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 
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G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

G483/6 ģüsn ü melāģatüŋ gibi deryā-yı ʿışķumuŋ / ʿālemde ne nihāyeti vardur ne sāģili 

1.1. dünyada║hayatta║insanlarda, millette. 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

2. insanlar arasında║hayatta, dünyada. 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

Muk14/2 saŋa ʿālemde evlenmek olur mı / ĥuŝūŝā kim ışıķlardan olasın 

ʿālem yıķılsa ʿaynına gelmemek [1] dünya yıkılsa umrunda olmamak. 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

ʿālemde bir gün gülmemek [1] dünyada bir gün gülmemek; her gün ağlamak, ömrü dert içinde 

geçmek. 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

ʿālemde hemān sen ŝaġ ol [1] “dünyada yeter ki/tek sen sağol.”; “senin canın sağ olsun”. 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

ʿālemden ĥaberdār olmamaķ [1] dünyadan haberi olmamak; etrafında olup bitenlerden bihaber 

olmak. 

G59/4 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

ʿāleme fāş olmaķ [1] herkes tarafından görülür, bilinir hâle gelmek; keşfedilmek, farkedilmek; 

(dolayısıyla) kıymete binmek. 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

ʿāleme göz açmaķ [1] dünyaya göz açmak, doğmak║çiçeklerin yapraklarını açması. 

Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

ʿāleme seyrān olmaķ [1] millete seyir baktırmak, âleme maskara olmak. 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

ʿāleme ŝıġmamaķ [1] dünyaya sığmamak, dünya dar gelmek. 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

ʿāleme sulšān olmaķ [1] dünyaya sultan olmak; dünya saltanatına sahip olmak. 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 
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ʿāleme yayılmaķ [1] herkes tarafından bilinir hâle gelmek. 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

ʿālemi dívāne itmek [1] herkesin aklını başından almak. 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

ʿālemi gözine ķaraŋu itmek [1] dünyayı gözüne karanlık etmek║çok zor ve sıkıntılı bir hâle 

düşürmek, dünyayı başına dar etmek. 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

ʿālemi seyr eylemek [1] bütün dünyayı görmek. 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

ʿālemi seyrān itmek [1] dolaşarak etrafı seyretmek. 

M22/IV/1 ʿālemi seyrān iderken yolda gördüm nā-gehān / ʿāşıķ-ı şeydāsı ile seyr ider bir nev-cüvān 

ʿālemi šutmaķ [1] (ışığıyla) âlemi kaplamak║âlemi hükmü altına almak. 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

ʿālemi yaķmaķ [2]  

1. âlemi/halkı yakmak║halka zulmetmek. 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

2. âlemi/milleti yakmak║herkesi yakarcasına kendine âşık etmek. 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

ʿālemin eylemek (birinin) [1] iyi ve güzel muamelesini, ilgisini görmek║sefasını sürmek. 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānı [7] âlemin kıran sahibi, her daim muzaffer, şevketli ve kutlu 

hükümdarı║Kanuni Sultan Süleyman. 

M11/V/1 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānıdur süleymān ĥānumuz / yirden üstün ola her dem  sāye-i yezdānumuz 

M18/VI/5 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānı ĥān süleymāndur gelen 

ʿālemüŋ süleymānı [2] âlemin Hazreti Süleyman gibi hükmü yürüyen, kudretli 

hükümdarı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

ʿālemüŋ şāh-ı güzíni [1] âlemin seçkin padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

G505/7 šutdı naţm ile cihān mülkini yaģyā nitekim / ʿālemüŋ şāh-ı güzíni ĥulefānuŋ ĥalefi 
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 ʿalem [2] sancak, bayrak. 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

ʿalem-i ʿilm ü veķār [1] ilim ve vakar sancağı. 

K18/15 kodı el arķasını yir yüzine mihr-i münír / ʿalem-i ʿilm ü veķārı olalı hemçü cibāl 

ʿalem-i ʿizzet [1] yücelik, itibar sancağı. 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

ʿalem ķaldurmaķ [1] sancak kaldırmak. 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

 ālet bir işte kullanılan araç gereç, esbab, mühimmat║hoş karşılanmayan bir işte aracı ya 

da yardımcı olarak kendisinden faydalanılan kimse/nesne. 

ālet-i cemʿiyyeti olmaķ (birinin) [1] meclis esbabı olmak, meclisinde bulunmak. 

G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmet [1] hikmet ehlinin sohbet meclislerinde daimi olarak bulunan 

şey║güllaç ve Yahya‟nın hamsesi. 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

ālet-i ģarb [1] savaş aletleri, silahlar, mühimmat. 

K12/2 irişdi ālet-i ģarb ile pehlevān-ı behār / benefşe gürz-i girāndur siper gül-i ģamrā 

ālet-i hengāme [4] 

1. hengâme esbabı, hengâme vasıtası. 

K6/5 giderdi ālet-i hengāmesini mušribler / olurdı ʿayn-ı ʿavāma ģicāb-ı ţulmāní 

K20/16 ģaríŝ-i manŝıb ü cāh olma kim ne lāyıķdur / kişiye ālet-i hengāme ola ʿilm ü kemāl 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

G363/4 ehl-i ʿirfāna yetiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

ālet-i hengāme-i ehl-i kemāl [1] kemal ehlinin meclislerinin müdavimi║Yahya. 

G170/1 ālet-i hengāme-i ehl-i kemālüz kāmilüz / mālik-i iksír-i ʿilm-i lā-yezālüz vāŝıluz 

ālet-i hengāme-i nā-dān olmaķ [1] marifet yoksunu cahillerin meclislerinde bulunmak. 

G344/1 ādem ol ey ālet-i hengāme-i nā-dān olan / kendüye ţulm eylemez insān gibi insān olan 

ālet-i mülāģaţa [1] tefekkür/anlama/bilme/öğrenme/muhakeme/idrak etme vasıtası. 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 
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ālet işler el öginür [1] “insan ne kadar usta olursa olsun, gerekli aletler olmaksızın kusursuz iş 

yapamaz.” anlamında atasözü. 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

 ʿalev [2] alev, yalım. 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

ʿalev-i nār-ı caģím [1] cehennem ateşinin alevi  Rüstem Paşa‟nın dili. 

M9/V/1 oldı aġzında zebānı ʿalev-i nār-ı caģím / yüzi ķutsuz sözi šatsuz ne ģalím ü ne selím 

 ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí [1] “Her şeyi takdir ettiği şekle uygun olarak yaratan Allah‟ın 

rahmeti onun üzerine olsun.”, hayırdua. 

M2/I/7 resūlüŋ šoġrı yārı yaʿní aŝģābuŋ ʿalemdārı / ebí eyyūb-ı ensārí ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí 

 alıcı pençesine düşeni bırakmayan, avını kaçırmayan. 

alıcı şāhín [1] pençesine düşeni bırakmayan, avını kaçırmayan şahinOsmanlı hükümdarları. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

 alıķomaķ [2] alıkoymak, engellemek, geri bırakmak. 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

 alın [6] yüzün kaşların üstüyle saç dipleri arasındaki bölümü. 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

alnında ķara yazu [1] alnının kara yazısı, kaderinde yazılmış kötü şey║âşığın alnındaki 

kaşlar║”sevgilinin cefasını çeksin” diye yazılan kara yazı. 

 alınmaķ [2] fethedilmek, ele geçirilmek, zapt edilmek. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

 ʿālí [15] yüce, büyük, yüksek. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 
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K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

K24/35 ʿālí maķāmı menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt / źāt-ı be-nāmı ʿizzet ile kaʿbe-i recā 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

ʿālí dívān eylemek [1] yüce divan kurmak║büyük bir şiir divanı oluşturmak. 

G269/4 pādişāh-ı naţm ü neśrem baģr ü ber sulšanıyem / leşker-i eşʿārdan bir ʿālí dívān eyledüm 

ʿālí geçinmek [1] kendini yüce görmek, büyüklük taslamak. 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 

ʿālí himmeti olmaķ (birine) [1] birine yüce himmet göstermek, büyük ihsanda bulunmak. 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

ʿālí naţarı olmaķ (birine) [1] yüksek nazarla bakmak, değer vermek, himmet etmek. 

K7/21 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / olsa bir bende-i ednāsına ʿālí naţarı 

 ʿalí [14] Ali, özel isim. 

1.1. Hazreti Muhammed‟in yeğeni ve damadı, Hulefâ-yı Râşidîn‟in dördüncüsü Hazreti Ali. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

K4/37 ʿale‟l-ĥuŝūŝ vilāyetde şāh-ı devrānum / şecāʿat ile ʿalídür güzín-i erkāndur 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 
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M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

1.2. Edirne Şehrengizi‟nde bu adı taşıyan bir, İstanbul Şehrengizi‟nde iki güzel vardır. 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

Ş2/148 ʿalídür birisi āl-i peyember / şecāʿat kūhsārında ġażanfer 

Ş2/217 ʿalídür biri taķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

 ʿālí-cenāb [7] makamı yüksek olan, yüksek tarafta bulunan, yüksekte olan. 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 

1.1. makamı yüksek olan, yüksek tarafta bulunan, yüksekte olan║alicenap, yüksek ruhlu. 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yı ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

2. tepeden bakan║mağrur. 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

ʿalí-heybet [1] Hazreti Ali heybetinde, Hazreti Ali kadar heybetli║yüce 

heybetli║Mustafa Paşa. 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

 ʿalí-seĥā [1] Hazreti Ali cömertliğine sahip (kişi)║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/15 yaʿní muʿín-i dín-i muģammed ʿalí-seĥā / şāh-ı ʿömer-ʿadālet ü būbekr-iştihār 

ʿalílik itmek [1] büyüklük etmek, himmet göstermek║“Ali”lik etmek║mürüvvet 

eylemek. 

K31/15 ĥıżr irüp ĥalķa yine şimdi ʿalílik itdüŋ / kerbelā seyrini ķılmaġa çekerlerdi belā 

 ʿalí-símā [1] siması Hazreti Ali‟nin simasına benzeyen║Arslan Paşa. 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

ʿalím [2] çok bilen, çok iyi bilen. 

K19/28 ʿalím ü ʿālim ü nāʾib-menāb-ı peyġamber / sirāc-ı millet-i islām ü nūr-ı şerʿ-i mübín 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

 ʿālí-şān [2] şanı ve şerefi yüce║tepeden bakan, mağrur. 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 
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G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

 ʿālim [6] ilim sahibi, bilgili, bilen kimse. 

K19/28 ʿalím ü ʿālim ü nāʾib-menāb-ı peyġamber / sirāc-ı millet-i islām ü nūr-ı şerʿ-i mübín 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

ʿālim-i dervíş-nihād [1] derviş yaradılışlı âlim║İbn-i Kemal. 

K18/20 ʿālemüŋ yüzi ŝuyı ʿālim-i dervíş-nihād / şeh-i iķlím-i meʿārif şeref-i bürc-i cemāl 

ʿālim-i sínā [1] büyük hekim, filozof, astronom ve yazar İbn-i Sînâ (ö. 1037). 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

ʿālim ü dānā [5] âlim, bilgili, zeki ve ârif kimse. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

G151/1 her kitābı oķımış ʿālim ü dānāyuz biz / dürlü dürlü dilümüz var ulu deryāyuz biz 

G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furat / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

ʿālim ü kāmil [1] ilim, fazilet, hüner ve kemal sahibi bilge kişiler. 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

 ʿallāmü‟l-ġuyūb [1] gaypları bilen Allah. 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

 allāh [13]  

1. Rab, Tanrı. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

K31/22 oluben ģaşre degin şāh-ı cihān maķbūli / ķılıcın üstün idüp işini allāh oŋara 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

M21/V/1 yārumuz ĥıżr-i nebí yardımcımuz allāhdur / şāhumuz sulšān selím ibn-i süleymān şāhdur 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 
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G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

 .(Allah=) هللا .1.1

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

allāh bilür [2] “Allah bilir”, “Allah‟tan başka kimse bilmez.”║belli olmaz. 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

G509/5 yarına irecegini anuŋ allāh bilür / ne ʿaceb ģāldedür derd ile yaģyā şimdi 

allāh ki [1] şaşkınlık, coşkunluk, hayranlık ifadesi olarak kullanılan “Allah!” nidası ve bu nidayı 

açıklamak üzere kullanılan “ki” bağlacı║Allah Allah! Maşallah! 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

allāh ŝaķlasun [4] “Allah saklasın”, “Allah muhafaza”. 

G57/6 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / yārinden ayru olanuŋ ayruķsı ģāli var 

G85/4 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / fürķat didükleri bize ayruķsı ģāldür 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zínhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

allāhdan ĥavf itmemek [1] Allah‟tan korkmamak║merhametsizce zulmetmek. 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

allāhı severseŋ [2] “Allah‟ını seversen”, “Allah aşkına”. 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

allāhu aʿlem allāhu ekber [1] “Allah en iyi bilendir, Allah en büyüktür/en yücedir.” 

M1/II/5 büyüklenendür ednādan ednā / allāhu aʿlem allāhu ekber 

allāhu hādí [1] “Allah doğru yola eriştirendir.” Aşağıdaki tanıkta “doğru yola eriştiren Allah” 

manasında kullanılmıştır. 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

 almaķ [27] 

1. bir nesneyi elle ya da bir âlet aracılığıyla tutarak bulunduğu yerden ayırmak. 

K21/15 ķurbānı olmaġa gören ol demde cān virür / alsa eline āŝaf-ı şāh-ı zemāne tír 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 
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2. yanında bulundurmak, yanında götürmek. 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

3. ele geçirmek, fethetmek, zaptetmek. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

Aşağıdaki tanıkta Budin yolundaki “Komaran yılanları” olarak nitelenen Komaran Kalesi‟nin 

surlarının fethedilmesi anlamı birincildir. Sözcüğün kastedilen diğer anlamları “erenlerin 

himmetini saygıyla kabullenmek” ve “Allah‟ın verdiği ihsanı almak/şükürle kabullenmek”tir. 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

4. kabul buyurmak, hüsnikabul göstermek. 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

5. eklemek, katmak, dâhil etmek. 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān iyeldüm 

6. kapışmak. 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

7. (kadehi) eline almak ve içmek.  

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

8. çıkarmak, kurtarmak. 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G117/3 ķayd-ı ġam-ı cihāndan alup dest-i ʿışķ ile / şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķı uçmaġa ŝaldılar 

9. satın almak, sahip olmak. 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

10. geri almak. 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

11. koymak. 

K21/11 engüşt-i ģayret irdi dehānına gelicek / ŝanmaŋ ki zaĥm-ı síne alupdur dehāna tír 

12. kesbetmek. 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 
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13. gaspetmek, el koymak. 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

14. âşık etmek║satın almak, sahip olmak. Ayrıca “hayran etmek” anlamı da vardır. “baktıkça 

alur” güzelliği hemen göze çarpmayan, baktıkça keşfedilen kimseler için kullanılan bir tabirdir. 

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 

15. giymek, bürünmek. 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

alup gitmek [1] alıp gitmek, beraberinde götürmek. 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

alur göz ile baķmaķ [4] alacakmış gibi dikkatle inceleyerek ve beğenerek bakmak║meyletmek, 

rağbet göstermek. 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

 alt [1] aşağı║nitelik bakımından daha aşağı. 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

altında [2] alt kısmında. 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

 altı cihet [1] üst, alt, sağ, sol, ön, arka║maddi âlem║dünya. 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 

 altun [1] altın. 

altun baş [2] Yahya‟nın bir gazelinde bahsettiği Altınbaş lakaplı güzel. 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

altun girde bāliş [1] altınlı kumaştan yapılmış yuvarlak yastık  nergisler. 

Ş2/92 gül-i ter merdüm-i gülzār olmış / aŋa nergesler altun girde bāliş 

altun ķalem [1] altınla tezyin edilmiş kalem; altın suyuyla yazan kalem║güneşin altın kadar 

parlak ve sarı ışık huzmeleri. 
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G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

altun oluķ [1] Kâbe‟nin kuzeybatı duvarının üstünde, bu duvarın tam ortasına gelecek şekilde 

yerleştirilmiş altın su oluğu; Mîzâbü‟r-rahme. Sultan Abdülmecid tarafından daha önce yer alan 

oluğun yerine yaptırılmıştır. 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

altun ŝuyı [1] altın suyu; çözeltilerek mürekkep kıvamına getirilmiş altın. 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

altun šās [1] altın tas, altın kadeh║zerenkadı çiçeği. 

K13/2 sākí-i kevser gibi destinde altun šāsı var / bāġda zerrín-ķadeģler oldı ʿayn-ı ģūr-i ʿín 

altun üsküf [4] sırma işlemeli börk. 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

altun üsküflü [3] sırma işlemeli börk giymiş. 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

altunlu [4] altın işlemeli/sırmalı kumaş; altın işlemeli/sırmalı kumaştan yapılmış giysi. 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / kehkeşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

Ş2/123 geyüp altunlu ķaftānın ķamerveş / yaķar irdügini mānend-i āteş 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G339/4 gül beŋzeyemez aŋa gerekse / alšunlu yeşil ķabāsı olsun 

altunlu bāzū-bend [1] altınlı pazubent (=kola bağlanan muska, bir çeşit aksesuar). 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

altunlu benek [1] benek şeklinde altın işlemeleri olan alacalı kumaştan yapılmış elbise. 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

altunlu díbā [1] altın ya da sırma işlemeli ipek; bu kumaştan yapılmış elbise. 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

 ālūde bulaşmış, bulaşık, kirli, lekeli. 

ālūde itmek (birini birine) [1] bulaştırmak, muhatap edip lekelemek. 



84 
 

M1/II/4 her nā-sezāya ālūde itmez / merd-i mürídi rāy-i mušahher 

ālūde olmaķ (bir şeye) [1] bulaşmak, bulanmak. 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

ālūde-i gil [1] çamura, balçığa bulanmış║tas. nefsine körü körüne bağlanmış. 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

 aʿmā [4]  

1. âmâ, kör. 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

1.1. âmâ, kör║tas. basiret sahibi olmayan, gönlü kör. 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

aʿmālaruŋ ʿaynına kühhāl olmamaķ [1] körlerin gözüne sürme çekmemek; görme ihtimali 

olmayanın görüşünün kuvvetleneceğini sanacak kadar saf/aptal olmamak. Tanıkta zevkten/estetik 

duyuştan nasiplenememiş kimseler “kör” olarak nitelendirilmiştir. 

G175/3 bí-meźāķa şāhid-i maʿnā yüzin göstermezüz / göz göre aʿmālaruŋ ʿaynına küģģāl olmazuz 

 ʿamāme [2] sarık. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

ʿamāme büyütmek [1] sarık büyütmek; gösteriş için daha uzun tülbentten sarık 

sarmak║kibirlenmek, büyüklenmek. 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

 ʿamel [3] 

1. icraat, hareket, idman. 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

2. dinî ve ahlâkî eylem║ibadet ve hayır. 

M9/IV/3 sümʿa vü ʿucb ü riyā ile iderdi ʿameli / keştí-i baģr-i belāsı beden-i mübteźeli 

3. dünyada iken yapılan iş, eylem ve hareketler║ishal, sulu dışkı. 

Muk8/3 ne belā-yı siyāh olur yā rab / ŝaķalı oldı kendünüŋ ʿameli 

ʿamel itmek [1] hareket etmek, davranmak, hayatta yol almak. 
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K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

 āmennā ve ŝaddaķnā [1] “inandık ve tasdik ettik.” 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 

 āmentü bi‟lleźí ĥalaķa‟l-leyle ve‟n-nehār [1] “geceyi ve gündüzü yaratan (Enbiya, 33) 

Allah‟a inandım.” siyah tuğgece, beyaz sancakgündüz. 

K10/32 aķ ŝancaġ ile tuġ-ı siyāhuŋ gören didi / āmentü bi‟lleźí ĥalaķa‟l-leyle ve‟n-nehār 

 ʿāmil  

1. amel eden, işleyen, icra eden. 

… ile ʿāmil [1] … ile amel eden. 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

… ile ʿāmil olmaķ [1] … ile amel etmek, amellerinde ….y(A) uymak. 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 

2. “haraçgüzar” anlamı için bkz. „bāc ʿāmili‟ md.  

 ʿamím [1] herkese şâmil. 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

 āmín dualardan ve iyi temennilerden sonra “Allah kabul etsin, bu dilenenler gerçek 

olsun” anlamında söylenen kalıp söz.  

āmín dimek [3] “amin” demek; “amin” diyerek bir duaya ortak olmak. 

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

Ş2/84 melekler bu niyāza didi āmín / eġıśní yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

 āmir yanında çalışanlara emretme yetkisi bulunan kimse, amir. 

āmir-i cābir [2] mücbir amir; zorlayan, cebreden amir. 

G153/1 āmir-i cābirlerüŋ cevrine nāţır olmazuz / ķadrümüz bilmezlere rencíde-ĥāšır olmazuz 

G184/1 zāhidā āmir-i cābirden olan zaģmetümüz / sebeb-i raģmetümüzdür sebeb-i raģmetümüz 

 ān [1] cazibe, alımlılık, albeni. 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

 aŋa [152] ona; üçüncü tekil şahıs zamirinin yönelme eki almış hâli. “ona/oraya” 

anlamlarında kullanılmıştır. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 
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K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / kehkeşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

K23/5 muʿāvin oldı başı üzre ķıldı aŋa mekān / zihí kemāl-i mürüvvet zihí kerem kānı 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 
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K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

M7/VII/2 revzenler açılup aŋa dārü‟s-selāmdan / nūş itdügi müdām şerāben šahūr ola 

M7/VII/8 cennetde aŋa menzil-i maģmūd ola maķām / rūģ-ı mübārekine taģiyyāt ile selām 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

M14/V/2 taĥtını yaķmaķ anuŋ baġrını itmişdür ĥarāb / ölmedin nār-ı cehennemle aŋa oldı ʿaźāb 

M18/V/2 fürķatinden aŋa her vech ile ʿarż-ı ģāl idüŋ 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur  

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M46/11 didi ehl-i semā aŋa tāríĥ / ķıldı ʿazm-i sümüv lešāfetden 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

Ş1/119 olurlar gül gibi ĥandān ü mesrūr / görenler dir aŋa nūrün ʿalā-nūr 
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Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

Ş2/92 gül-i ter merdüm-i gülzār olmış / aŋa nergesler altun girde bāliş 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

Ş2/103 vücūdı ĥātem-i möhr-i süleymān / aŋa bir ģalķa-i sím oldı ʿummān 

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

Ş2/252 idelden ʿāşıķın her laģţa ķurbān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

Ş2/283 yiridür aŋa dirsem bedr-i kāmil / beyān-ı ʿilmini şerģ idimez dil 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa / ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā 

G51/8 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

G96/4 yiridür ben aŋa āyine-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 
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G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur  

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng-i rebābı aŋa nā-sāz gelür  

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋuluķda ķorĥu 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 
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G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

G467/3 güldükçe çāh olur iki yanında rūyinüŋ / düşerse yūsuf-ı dil aŋa yiridür yiri 

G467/6 bir meyli oldı sāʿid-i símín-i sāķínüŋ / olmış durur ķadeh aŋa cām-ı sikenderí 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 

… aŋa dirin ki [2] “… diye ancak ona/öylesine derim.” 

G405/3 devlet aŋa dirin ki ölince ķul olasın / lušf ıssı dil-rübāya vü sulšān-ı ʿādile 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unıtdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri 

… aŋa dirler ki [1] “… dedikleri şöyle olur …” 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

aŋa göre [1] “ona kıyasla”. 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

aŋa ĥayflar oldı [1] “ona çok yazık oldu.” 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

aŋa kim didi ki … eyle [1] “ona kim dedi ki … yap/et”; birinin maruz kaldığı kötü muameleden 

kendisinin sorumlu olduğunu ifade etmek üzere kullanılır. Bugün kullanılan “kendi kaşındı” 

deyişiyle karşılanabilir. 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

aŋa naţar [1] ona kıyasla.  

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

aŋa şādem ki(m) [4] “sevindiğim budur ki…”, “mutluluğumun sebebi şudur…” 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

G494/1 bileli sevdügümi šaşa šutar yār beni / aŋa şādem ki diríġ itmez elinden geleni 

anbār gemilerin yük konulan bölümü, ambar. 

anbār-ı vücūd [1] beden ambarı. 
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K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

ʿanber [1] siyah renkli, balmumu kıvamında, güzel kokulu bir madde; amber. 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

ʿanber-i ĥām [1] halis amber. 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

ʿanber ü kāfūr-ı cān-fezā <MÇ‟de „ʿanber ü kāfūr u cān-fezā‟> [1] cana can katan amber ve kâfur. 

M7/VII/3 leyl ü nehār ʿanber ü kāfūr-ı cān-fezā / ķabrindeki melekler elinde baĥūr ola 

 anca [2]  

1. onca. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

2. ancak, sadece, sırf. 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

 ancaķ [11] 

1. yalnızca, sadece. 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

G63/3 ŝalāģ ü zühdümüŋ āyínesinde görinen ancaķ / ģicāb-ı çihre-i maķŝūd olan rūy-i siyāhum var 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda / pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

2. tek, yegâne. 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

Ş2/167 ŝaçından oldı sevdāyí mizācum / şerāb-ı vaŝlıdur ancaķ ʿilācum 

ancaġ olur [1] “ancak böyle olur”, “ancak bu kadar olur”. 

G364/1 ķulını selām ile tesellí ider ol şāh / lušf itse bize ancaġ olur sellemehu‟llāh 

ancaķ hemān [2] sadece, bir tek. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü nāzm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 
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and [1] söz, yemin, ahit. 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

anda [33]  

1. onda. 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

K19/51 sevād-ı ĥaššı ķadir gicesi midür ʿacebā / ki šurur anda zülāl-i meʿāní-i rengín 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

Ş1/125 ne revzendür bu revzenler ki mušlaķ / görinür anda nūr-ı pertev-i ģaķ 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya  

G433/4 aġzın açan ŝadef gibi dürden ıraġ olur / yumsun dehānı anda ki bir gizlü rāz ola 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

2. orada. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

M6/VII/5 geçer šoķınsa šoķuz cevşenine eflāküŋ / kemāndan çıķıcaķ anda tír-i berķ-ı ĥadeng 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 
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G166/4 olduķ mücāvir-i ģarem-i gülşen-i ĥalíl / serv ü gül oldı anda ķıyām ü ķuʿūdumuz 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

G474/4 ģammām içini beŋzedürin cāy-i maģşere / kim olur anda şāh gedānuŋ berāberi 

G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

 andan [15]  

1. ondan; üçüncü tekil şahıs zamirinin ayrılma eki almış hâli. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

andan artuķ [1] o kimseden daha fazla, daha iyi biçimde. 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

1.1. onun üstünden. 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

2. oradan 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

 ʿandelíb bülbül. 

ʿandelíb-ı rūģ [1] ruh bülbülü. 

M13/IV/3 ġāfil olma fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes / ʿandelíb-ı rūģına insānuŋ olmışdur ķafes 

 ane ana, anne. 

aneden šoġmayaydum [1] “anamdan doğmayaydım”, “doğmaz olaydım”.  

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

 anı [112] onu; üçüncü tekil şahıs zamirinin belirtme eki almış hâli. 
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K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

K1/32 elšāf ü ʿināyetler idüp rabb-i müheymin / ķılmışdı anı ĥulķ-ı ʿaţímiyle mürebbā 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-ı semendinde zār zār 

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

K18/14 ķaddini lušf ü tevāżuʿla dü-tā eyleyeli / gösterürler anı barmaġ ile mānend-i hilāl 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 

K24/43 dünyāda göricek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

K9/10 yiŋildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

K9/45 kemālini ayaġuŋ topraġına ʿarż idimez / ölilere ķatuban aġlamalıdur anı 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 
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M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

M22/I/2 cānib-i kūyine baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M27/VI/2 şeb-i fürķat bana göstermez oldı gün gibi anı / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

M46/5 çekdiler sūy-i āsümāna hemān / götürüp anı ĥāk-i źilletden 

Ş1/40 cemíʿ-i ehl-i ímān ile yā rab / ķıyāmetde anı ķılma muʿaźźeb 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

Ş2/153 eger yaʿķūbveş görmezsem anı / görecek gözümüz ķalmaz cihānı 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bugün ģüsn-i ģasende gördüm anı 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 
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G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

G302/1 ķapuŋa varup dilerseŋ vireyin cānı hemān / saŋa ne ĥoş gelürse ideyin anı hemān 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana anı gören āşinā iken 

G356/2 gözi açuķlardan olduķ encüm-i seyyāreveş / anı taģŝíl eyledük ʿışķ ile bídār olmadan 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

G443/4 āĥiret yoldaşıdur yaģyāya derd-i ʿışķ-ı yār / šaŋ mıdur anı severse bir ķarındaşı gibi 

G448/4 źāt-i pākine maģāsinler yaraşmış gün gibi / nūra ġarķ itmiş anı berg-i dıraĥt-i heyʾeti 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 
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G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

Muk3/2 didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

Muk10/2 bu ne ģikmet durur ki gören anı / ola seyr-i cemālden maģrūm 

 aŋılmaķ [4] zikredilmek, bahsedilmek, adı geçmek. 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unutdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri 

… ile aŋılmaķ [1] … ile kendisinden bahsettirmek, … ile nam salmak. 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

 ʿanķā [9] Kaf dağı‟nda yaşadığına inanılan, ismi olup cismi olmayan efsanevi kuş. 

Simurg ve Zümrüdüanka olarak da anılır. İnanışa göre Ankâ‟nın yüzü insan yüzüne benzer, 

bedeni göz alıcı parlaklıkta rengârenk tüylerle kaplıdır ve her hayvandan bir alamet taşır. Cüssesi 

çok iri olan bu kuş, en yükseklerde uçar ve asla yere konmaz. Tanıklarda Kaf dağında yaşaması, 

yükseklerde uçması, büyüklüğü, yalnızlığı, adı var kendi yok bir kuş olmasıyla geçmektedir.  

K29/29 adı var kendüsi yoķ tímārınuŋ ʿanķā gibi / der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G171/2 ķol ķanad oldı bize şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl / ʿaynı ile biz šaríķat ķāfınuŋ ʿanķāsıyuz 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

ʿanķā-yı ģikmet [1] hikmet Ankâ‟sı. Tanıkta Süleymaniye Camii‟nin binası iman sahiplerini 

kanadı altına almış bir hikmet Ankâ‟sına benzetilmiştir. 

K5/27 binā-yı cāmiʿi anķā-yı ģikmete beŋzer / ķanadı altına almışdur ehl-i ímānı 

 aŋlamaķ [17] 
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1. bir şeyin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini kavramak, idrak etmek. 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

Muk2/2 ķušb-ı aķšāb sözini zírā / aŋladı şol ki ŝalāģiyyeti var 

2. bir şeyin aslının, hakikatinin künhüne varmak; bilmek. 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 

G475/4 söylemez nā-dāna açılmaz kitāb-ı manšıķuz / aŋlamaz bilmez çıķarmaz ehl-i ţāhirler bizi 

3. öyle kabul etmek, … olarak görmek. 

G135/2 ŝofí ʿışķ ehlini sulšān-ı vilāyet aŋlamaz / anuŋ içün kendüzin ʿuşşāķdan evlā umar 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

4. farketmek, farkına varmak. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

5. idrak etmek. 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

6. sanmak, zannetmek, öyle olduğunu düşünmek. 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar  

 aŋlanmaķ [2] anlaşılmak, farkedilmek. 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

 anlar [13] onlar; üçüncü çoğul şahıs zamiri. 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

G114/1 ģalet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbíģine güller ķamu gūş oldılar 
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G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

G114/7 oķusun bu şiʿr-i yaģyāyı bülend āvāz ile / bāde-i tevģíd ile anlar ki serĥoş oldılar 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G271/1 budur kilāb-ı kūyuŋa minnetler itdügüm / maʿźūr olsun anlara zaģmetler itdügüm 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

 aŋmaķ [32] 

1. bahsetmek, sözünü etmek, adını geçirmek. 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmaķ ĥašādur ʿāşıķa 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 

G461/3 ķıŝŝa-i leylí vü mecnūnı baŋa aŋmaŋ kim / sevmezin nāķıŝatü‟l-ʿaķlı seven mecnūnı 

2. hatırlamak, yâd etmek. 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

M22/I/2 cānib-i kūyına baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/II/2 yüzüm üstine düşüp yaşum gibi bí-iĥtiyār / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/III/2 ģażret-i yaʿķūb gibi díde-i giryān ile / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/IV/2 boynumı burdum yerindüm eyledüm āh ü fiġān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/VI/2 ģasretinden gözlerüm yaşın idüp seyl-i revān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 



100 
 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

2.1. hatırlamak, yâd etmek║adını etmek. 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

3. düşünmek, aklına getirmek. 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

 anuŋ [152] onun; üçüncü tekil şahıs zamirinin ilgi hâli. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 

K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 
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K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím paşa kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

K20/18 irişmemişdür anuŋ ʿayn-ı iʿtiķādına nūr / kimi ki ŝoģbet-i nā-pāk eylese iēlāl 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

K23/9 muŝāhib olmadı ehl-i hevāya ʿömrinde / vücūdı oldı anuŋ şemʿ-i bezm-i raģmāní 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına  

M14/V/2 taĥtını yaķmaķ anuŋ baġrını itmişdür ĥarāb / ölmedin nār-ı cehennemle aŋa oldı ʿaźāb 

M18/III/2 ʿāķıbet ferzend-i ismāʿíl anuŋ ķurbānıdur 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

M49/1 çihre-i zíbāsı anuŋ gülşen-i cāndur / ĥalķ-ı cihāna 

Ş1/71 anuŋ adına urdum söze bünyād / ola tā ģaşr olınca ĥayr ile yād 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 
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Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

Ş1/166 o şāha bende-i fermān olayın / anuŋ āvāzına ķurbān olayın 

Ş1/176 aġasınuŋ bugün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

Ş1/183 belāsın başuma aldum cihānuŋ / görinmez bir ķażādur ʿışķı anuŋ 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 

Ş2/19 zihí źāt-i ʿulüvv-i şān-ı aʿţam / anuŋ bir ķulıdur faĥr-i dü ʿālem 

Ş2/45 cān atup ʿışķına şāh-ı cihānuŋ / girür yanar oda yolında anuŋ 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 

Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

Ş2/174 vefāsın görmedük anuŋ revā mı / vefā meydānıdur gerçi maķāmı 

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

Ş2/185 ĥalíl-i ģüsninüŋ mihmānı olmış / şeh ismāʿíl anuŋ ķurbānı olmış 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 

Ş2/206 cihān āşüfte vü ģayrānı anuŋ / güzeller bende-i fermānı anuŋ 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

Ş2/238 birisi dilsüz-oġlı şūĥ-ı ʿayyār / raķíb ile anuŋ gizlü dili var 

Ş2/255 anuŋ kūyında her kim eylese yer / bıŋarı göz göre başından avlar 

Ş2/240 inanmaŋ kāküli siģrine zinhār / ki anuŋ bir başı var biŋ dili var 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā  

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G35/3 dünyāda muķteżāmuz anuŋ muķteżāsıdur / dilde riyāż-ı cennete beŋzer rıżā-yı dost 

G36/2 öpmege el virmedi düşdüm ayaġına anuŋ / sāķí-i gül-çihrenüŋ el-ān elinden el-ġıyāś 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 
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G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G92/3 yā feżā-yı vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G326/1 anuŋ ki ʿayn-ı šāʿati açıldı ĥˇābdan / göçdi fenā diyārına geçdi şerābdan 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 



104 
 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

G404/6 devlet ayaġına gelür anuŋ ki sevdügi / ʿarż-ı cemāl ide gele rūy-i celāl ile 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

G472/7 cān virüp yaģyā gibi yolında ĥāk olmaķ anuŋ / ʿāşıķun źevķi yeridür ʿāşıķuŋ źevķi yeri 

G473/7 yüzüŋdür cāmiʿ-i ģüsn ü ķaşuŋ mihrābıdur anuŋ / ki olur šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh egri 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

G509/5 yarına irecegini anuŋ allāh bilür / ne ʿaceb ģāldedür derd ile yaģyā şimdi 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

anuŋçün, anuŋ içün [19] onun için, o yüzden, o sebeple. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

K12/9 ŝalıġın aldı gülistānda düşmenüŋ nerges / anuŋçün iki gözi yolda oldı ŝubģ ü mesā 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

K22/25 biri birine ider ʿayn-ı ʿadāvetle naţar / anuŋ içün irişür encüm-i eflāke ķırān 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G135/2 ŝofí ʿışķ ehlini sulšān-ı vilāyet aŋlamaz / anuŋ içün kendüzin ʿuşşāķdan evlā umar 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 
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G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G492/4 öldürürmişsin seni sevdüm diyen ʿāşıķları / hey yolında öldügüm anuŋ içün sevdüm seni 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

anuŋ gibi [12] onun gibi, ona benzer, öylesi. 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K14/24 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / ķanı anuŋ gibi bir şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

M14/IV/4 šopraġ anuŋ gibi şāhuŋ gözine başına šaş / düşmen-i dín-i nebídür mülģidān-ı dil-ĥırāş 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G220/7 ģörmet it sālik-i mecźūba ki anuŋ gibiler / mest ü ģayrānlarıdur ʿālem-i bezm-i ezelüŋ 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

anuŋ ile, anuŋla [11] 

1. onunla, o kimseyle. 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

2. onun varlığıyla, onun sayesinde. 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

Ş2/169 birisi dülger-oġlı şūĥ-ı ʿālem / binā-yı ģüsn anuŋla oldı muģkem 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

 ʿār [3]  
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1. utanma, haya, mahçubiyet. 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

2. hicap duyulacak şey, ayıp. 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

ʿār eylemek, ʿār itmek [10] arlanmak, utanmak, hicap duymak. 

K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

M16/II/2 ʿışķ ile faĥr iderin źerrece ʿār idimezin / gevher-i eşkümi pāyine niśār idimezin 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

1.1. (birinin sevgisinden, ilgisinden; onunla birlikte görülmekten, anılmaktan) utanç duymak ve 

(bu yüzden ondan) uzak durmak. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 

ʿār gelmek [1] utanç vermek, utandırmak, mahçup etmek, ârına/ağırına gitmek. 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

 ara iki şeyin ortası. 

ara yirde bürūdet olmaķ [1] arada soğukluk olmak, araları açık olmak, araları bozuk olmak. 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

ara yirde ceng olmaķ [1] arada tartışma/kavga çıkmak. 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

arada [2]  

1. arada, ortada. 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

2. aradan, ortadan. 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 
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arada āhdan bir yol olmaķ [1] arada ah yoluyla kurulmuş bir bağ olması║âşığın ah ederek 

sevgiliye kendi varlığını hissettirmesi. 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzda āhdan ister ki bir yol olmasun 

arada behāne olmaķ [1] bir şeyin yapılması için gerekli zemini hazırlayacak bir vesile olmak. 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

arada ģicāb olmaķ [1] arada perde/engel/birbirinden utanma bulunmak. 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

arada sed olmaķ [1] arada set olmak, araya girmek, iki şeyin/kimsenin birbirine ulaşmasını 

engellemek. 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

aradan çıķmaķ [1] aradan çıkmak; bir iş/konu ile olan ilgisini kesmek║gözün çıkması. 

G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

aramuzda [1] aramızda, ikimizin arasında. 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

arasında [8] 

1. iki kişinin/nesnenin ortasında. 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

2. ortak bir vasfa sahip bireylerden oluşan bir grubun içinde. 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

araya bürūdet ŝalmaķ [1] araya soğukluk sokmak, ara açmak, ara bozmak. 

K22/50 araya bād-ı şitā gibi bürūdet ŝaldı / bir vebāl issi sitemkār ü dení vü nā-dān 

araya fürķat bıraķmaķ [1] araya ayrılık sokmak, ara açmak, ara bozmak. 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

3. içinde. 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 
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ara yirde [2] arada. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

ara yirde ġayb olmaķ [1] (bir anda) ortadan kaybolmak║arada güme gitmek. 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 

ʿarab Arap. 

ʿarab ĥānı [1] Arap hanı║Kanuni Sultan Süleyman? 

M45/VI/1sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

ʿaraķ [2] ter damlası. 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

 ārām durma, dinlenme, karar etme, sebat; dinlence, rahatlık, huzur, sükûn. 

ārām eylemek, ārām itmek [5] 

1. durmak, karar etmek, sebat etmek. 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

2. huzura, rahatlığa, asayişe erişmek. 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

3. dayanmak, tahammül etmek. 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

4. huzur ve safa bulmak. 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

ārām-ı cān [4] cana rahatlık veren, can dinlencesi, gönül huzuru. 

║hafızların Kuran tilavet ederken şakıyan bülbüllere benzeyen sesleri. 

K6/13 ŝafā-yı ķalb ile ārām-ı cān idindiler / ŝadā-yı bülbül ile ŝavt-i ehl-i ķurʾānı 

║sevgili. 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 
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 aramaķ [6] 

1. bulmaya çalışmak, araştırmak, yoklamak. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

arayup bulmaķ [3] gizli, kayıp ya da nerede olduğu bilinmeyen bir şeyi arayarak ele geçirmek. 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furat / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

2. elde etmeye çalışmak, … avına çıkmak. 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

 ʿarʿar [1] dikenli ardıç ağacı, dağ servisi.  

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

ʿarʿar-ı mínū [1] zümrüt ardıç║yeşil ardıç. 

K12/8 görüŋ ki ʿarʿar-ı mínū ʿaŝā-yı mūsāveş / ʿadūya ķarşu yılan dillü nízedür şeklā 

 ārāyiş [1] süs, ziynet║tas. insanın gözünü boyayarak Allah yolundan alıkoyan her şey. 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

 ard [1] art, arka. 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

ardı kesilmemek [3] sonu gelmemek, tükenmemek, aralıksız olarak gelmek. 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

G148/1 güz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

ardına šaķılmaġ (birinin) [1] peşine takılmak, peşinde dolaşmak. 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

ardınca [7]  

1. ardı sıra, peşi sıra, arkasında, peşinden. 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 
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G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

1.1. ardından║ölümünden sonra. 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

ardınca ķuyu ķazmaķ [1] arkasından kuyu kazmak, kuyusunu kazmak║kabrini 

hazırlamak║sinsice kötülüğüne çalışmak. 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

ardınca yürimek [1] peşinde dolaşmak, peşine takılmak. 

K34/29 maģbūblar alayınuŋ ardınca yürime / yilme yilişme teşne seg-i kārbān gibi 

 arda [1] Arda nehri. 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

 ʿārıż [7]  

1. yanak. 

K13/14 ʿārıżuŋla laʿl-i cān-baĥşüŋ gören ʿayne‟l-yaķín / didi kim düşmiş ģayāt ābına bir engüşterín 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

G52/3 ŝuya düşmiş bir şererdür āh-ı āteş-bārdan / ʿārıżuŋ ābındaki ĥāl-i siyāh ey lāle-ĥad 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G218/3 ĥaš-ı miskín geleli ʿārıżuŋa dehşetden / tüyi ürperdi hemān nāfe-i misk-i ĥutenüŋ 

1.1. yanak║yanağın parlaklığı. 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

ʿārıż-ı meh-rū [1] yüzü aya benzeyen güzel(ler)in yanağı. 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

 ʿārí [2] 

1. arı, tertemiz, halis║(şiir bağlamında) saf ve yalın. 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

2. uzak, berî. 

ʿārí olmaķ [1] uzak durmak, berî olmak. 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 
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 ʿāriyetí [1] ödünç, eğreti. 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

 ʿārif [7] irfan sahibi, çok anlayışlı, hakkıyla bilen kişi; tas. Allah‟ın sırları kendisine 

açılmış olan, manevi hakikatlerden haberdar bulunan kimse. 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

G429/3 ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme / ŝabāveş ĥāne-i nā-dāna girme 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 

ʿārif-i bi‟llāh [1] Allah‟ın marifetine eren, Allah‟ı isimleri ve sıfatları ile bilen ve ondan başkasına 

gönlünde yer vermeyen kişi. 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

ʿārif-i cān [3] can ârifi; gönlüyle bilen. 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

1.1. can ârifi; gönlüyle bilen║gönlün hâlinden anlayan. 

G22/4 ģāl-i ʿuşşāķı bilür meśʾele maʿlūmı olur / ʿārif-i cān olıcaķ dil-ber-i ʿāşıķ-meşreb 

ʿārif-i rāh-ı šaríķat [1] tarikat yolunun ârifi. 

M13/5 mürşid-i kāmil güzín-i evliyā vü aŝfiyā / ʿārif-i rāh-ı šaríķat vāķıf-ı rāz-ı hüdā 

 ʿārifí [2] Yahya‟nın çağdaşı şairlerden Ârifî. 

Muk1/1 ʿārifí bir gün geçüp tiryākden / mevt būyından alurken rāyiģa 

Muk17/2 ser-i nā-tırāşídesini görüŋ / ķoyun köpegi ʿārifídür hemān 

 arķa [2]  

1. sırt. 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 

arķasın getürmek [1], arķasını yire getürmek [3] sırtını yere getirmek║(güreş bağlamında) mağlup 

etmek. 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

M7/II/2 arķamuzı yire getürür küştgír-i mevt / yā rab ne pehlevān-ı ġażanfer-liķā imiş 
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M8/IV/1 getürdi arķasını yire zāl-i devr-i zemān / vücūdına sitem-i rüstem ile irdi ziyān 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-ı ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím 

2. sırt dayanacak kimse ya da nesne, dayanak, güvence. 

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

 arķam [1] erkâm; rakamlar, hesap. 

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

 arnavud [1] Arnavut. 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

 arpa [2] ekmek yapımında kullanılan ve hayvanlara yem olarak verilen maruf tahıl. 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

 ʿarŝageh arsa, meydan. 

ʿarŝageh-i āsümān [1] gökyüzü meydanı. 

K21/17 her dem külāh-ı māh-ı felekdür nişānesi / irgürdügince ʿarŝageh-i āsümāna tír 

 arslan [1] aslan║yiğit, cesur kimse║Osmanlı askeri. 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

arslanlar yataġı [1] aslanlar yatağı; cesur yiğitleri çok olan yer║Edirne. 

Ş1/78 erenler yiri arslanlar yataġı / ķadímí şehr ġāzíler ocaġı 

arslanum [1] “aslanım!”, “yiğidim!” 

G504/2 me-bādā bāde-i ġaflet vire cān ĥırmenin bāda / muķayyed olma dünyā ķaydına arslanum uŝlan hey 

 arslan paşa [1] yiğitliği, cesareti, kimsenin yapmaya cüret edemediği hamleleri çok fazla 

düşünmeden aklına estiği gibi yapmasıyla tanınan Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (ö. 1566). 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan paşa imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

 ʿarş [6] göklerin en yüksek tabakası, ilahi gök katı. 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

M1/I/2 gözi açuķlar seyyāre gibi / seyrinde ʿarşı eyler temāşā 

Ş2/323 ilet ol dergeh-i ţıll-i ĥudāya / ki oldı rifʿatine ʿarş pāye 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

ʿarş-ı aʿlā [2], ʿarş-ı ʿalā [3], ʿarş-ı ʿālí [1], ʿarş-ı berín [1], ʿarş-ı muʿallā [1] yüce Arş. 
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K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

K26/30 ʿulüvv-i rifʿatine nüh sipihr bir pāye / hümā-yı himmetinüŋ zír-i bāli ʿarş-ı ʿalā 

M1/I/3 dünyāyı görür alçaķdan alçaķ / ʿarş-ı beríni aʿlādan aʿlā 

Ş2/297 çıķup ʿaşr oķısa mescidde gūyā / aŋa kürsí olur ʿarş-ı muʿallā 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

ʿarş-ı aʿţam [1], ʿarş-ı ʿaţím [3] sonsuz büyük ve azametli Arş. 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

ʿarş ķandíli [1] Güneş. 

Ş2/191 sitílinden ki dükkānı šolupdur / ŝanasın ʿarş ķandíli olupdur 

ʿarşu‟llāh [1] Allah‟ın Arş‟ı║mümin kulun gönlü. 

G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

 artmaķ [18]  

1. çoğalmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek. 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan  

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

1.1. kemale karîn olmak. 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

Muk20/3 her ne deŋlü šoġranursa gün be-gün artar yine 

1.2. şiddetlenmek. 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 
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G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

1.3. kalabalıklaşmak?/(divan sayısı) fazlalaşmak?. 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

1.4. (Nil için) yükselmek, taşmak║(gözyaşı için) daha çok olmak. 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

1.5. yücelmek, itibar bulmak. 

arta eksilmeye [1] “artsın, eksilmesin”; “yücelsin, itibara erişsin; zeval bulmasın” anlamında 

hayırdua. 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 

 arturmaķ [10] arttırmak. 

1.1. miktarını fazlalaştırmak, çoğaltmak, ziyadeleştirmek. 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

1.2. şiddetlendirmek. 

Ş1/49 cefāsın arturup yevmen fe-yevmā / getürdi başuma biŋ dürlü ġavġā 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-i ʿilāc 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G509/2 ehl-i ʿışķ āb-ı ģayātından elin yursa ne šaŋ / cevrin arturdı güzeller gibi dünyā şimdi 

ʿarūs gelin. 

ʿarūs-ı meh [2] Ay gelini; bir geline benzeyen Ay. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

K13/24 başına encümden olurlar felekler zer-feşān / ķoduġıyçün āsitānına ʿarūs-ı meh cebín 

ʿarūs-ı naţm [1] şiir gelini; bir geline benzeyen şiir. 

Ş2/69 ʿarūs-ı naţm açduķça niķābın / münevver ķıl cemāli āfitābın 

arż toprak, yer; yeryüzü, dünya. 
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arżı elemek [1]  

a. bütün dünyayı kalburdan geçirmek║didik didik aramak 

b. bütün dünyayı kalburdan geçirmek║incesini kalınından, ununu çerinden çöpünden 

ayırmak║iyisini kötüsünden, hâlisini mürayisinden ayırmak. 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl  

ʿarż gösterme, sergileme; bildirme, ifade etme; sunma. 

ʿarż eylemek, ʿarż itmek [3] göstermek. 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

1.1. göstermek, sergilemek, temsil yoluyla ifade etmek. 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

ʿarż-ı cemāl [1], ʿarż-ı cemāl eylemek, ʿarż-ı cemāl itmek [5], ʿarż-ı dídār itmek [1] güzel yüzünü 

göstermek, görünmek. 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 

G404/6 devlet ayaġına gelür anuŋ ki sevdügi / ʿarż-ı cemāl ide gele rūy-i celāl ile 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

ʿarż-ı ģāl [2]  

1. hâlini arz etme, ne durumda olduğunu söyleme. 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

2. hâlini arz eden dilekçe, arzıhâl. 

G87/5 yaģyā ķulınuŋ ol şeh-i mülk-i seʿādete / şiʿr-i lašífi ʿaynı ile ʿarż-ı ģālidür 

ʿarż-ı ģāl itmek [2] hâlini arz etmek, ne durumda olduğunu söylemek. 

M18/V/2 fürķatinden aŋa her vech ile ʿarż-ı ģāl idüŋ 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

ʿarż-ı iĥtiyāc eylemek [1] ihtiyaç arz etmek, ihtiyacını söylemek║yardım istemek, yardım 

beklemek. 
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G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

 ārzū istek, dilek; bir şeyin özlemini çekme. 

ārzū itmek [1] arzulamak, özlemini çekmek. 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāh [1] siyah, nokta gibi bene duyulan arzu. 

G280/4 ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāhuŋla senüŋ / eksük olmaz ĥāmeveş başumda sevdālar benüm 

ārzū-yı rūy-i yār [1] sevgilinin yüzünü görmeyi arzulamak. 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

ārzū-yı vaŝl [1] vuslat arzusu. 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yı vaŝl ile sevdā-yı zülf-i pür-şikenc 

 ʿaŝā [7] baston, değnek. 

K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu hāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

1.1. aseslerin, kapı muhafızlarının ellerinde taşıdığı değnek. 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

G21/3 şāhum revā mıdur ki elüŋe ʿaŝā alup / derbānuŋ ola bir niçe ģammālete‟l-ģašab 

1.2. âma değneği  nergisin sapı. 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

ʿaŝā-yı mūsā [2] Musa‟nın asası. Tanıkta Hazreti Musa‟nın asasının yılana dönüşmesi hadisesine 

telmih vardır. 

K12/8 görüŋ ki ʿarʿar-ı mínū ʿaŝā-yı mūsāveş / ʿadūya ķarşu yılan dillü nízedür şeklā 

K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

ʿaŝā šoġruldmaķ [1] asa doğrultmak; bir yöne doğru asa elde, dosdoğru ilerlemek║asa dikmek; 

hükmünü ortaya koymak. 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

ʿaŝā urmaķ [1] sopa vurmak, değnek vurmak. 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 
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ʿaŝāsına šayanmaķ [1] asasına dayanmak, asasından güç almak║padişahın derbanı olmaktan güç 

almak. 

K5/39 ʿaŝāsına šayanup ĥıdmetinde ķādir olur / kemān-ı tír-i ķażādur cemíʿ-i derbānı 

āŝaf [9] Hazreti Süleyman‟ın veziri, ideal vezir timsali Âsaf bin Berhiyâ‟nın adı olmakla 

birlikte yaygınlaşarak doğrudan “vezir” anlamını kazanmıştır. 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K21/29 ķavs-i felek aŋa neler itmişdür āŝafā / söylerdi vaŝf-ı ģālini gelse zebāna tír 

K22/42 āŝafā ölülere ķatuben aġlamaludur / şimdi yaģyā ķuluŋuŋ dirligi yoķ ģāli yaman 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

āŝaf-ı ʿādil [1] adaletli vezir. 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

āŝaf-ı āl-i ʿośmān [1] Osmanoğulları‟nın/Osmanlı padişahının veziri║Rüstem Paşa. 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil [1] adaletli sultanın veziri║İbrahim Paşa. 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

āŝaf-ı rūşen-żamír [1] gönlü aydın, hakikatleri bilen vezir║ismi belirtilmemiştir. 

K28/14 her yire virdi behār-āsā niţām ü intiţām / āŝaf-ı rūşen-żamírüŋ ģüsn-i rāy ü fikreti 

āŝaf-ı şāh [1] padişahın veziri║Güzelce Kâsım Paşa. 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

āŝaf-ı şāh-ı cihān [1] cihanın padişahının veziri║ismi belirtilmemiştir. 

M5/IV/3 bilse maţlūm olduġını āŝaf-ı şāh-ı cihān / kāmil olan ādeme eyler kemāl-i merģamet 

āŝaf-ı şāh-ı saʿíd [1] kutlu padişahın veziri║Mustafa Paşa. 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

āŝaf-ı şāh-ı zemāne [1] devrin padişahının veziri║ismi belirtilmemiştir. 

K21/15 ķurbānı olmaġa gören ol demde cān virür / alsa eline āŝaf-ı şāh-ı zemāne tír 

āŝaf-ı şeh [1] padişahın veziri║Semiz Ali Paşa. 
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K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

ʿasākir [1] “ʿasker”in çoğulu; askerler  Kaf Dağı‟nın kaplanı. 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

āsān [11] 

1. kolay, zahmetsiz. 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

2. kolaylıkla, rahatça, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın. 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

āsān eylemek, āsān itmek [4] kolaylaştırmak. 

M18/II/2 kerbelā seyrini her dervíşe āsān eyleyen 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G450/5 yaģyā ķuluŋ ķoçı dirisidür benüm begüm / āsān ider göçi sefer ehline cān ķoçı 

āsānlıķ kolaylık. 

āsānlıġ ile [1] kolaylıkla, zahmet çekmeden. 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

āśār “eśer”in çoğulu; eserler. 

1. yazılı eserler.  

āśār-ı manţūm [1] manzum eserler║Kanuni Sultan Süleyman‟ın şiirlerinin bulunduğu Divan‟ı. 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āśār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

2. bir şeyin varlığını gösteren alametler. 

āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā [1] yumuşak başlılık ve haya nurunun alametleri. 
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K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

3. kuvvet ve kudret. 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

ʿases [1] Osmanlı devrinde asayişi sağlamak için gece devriye gezen kolluk kuvveti. 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

 aŝfiyā [4] “ŝafí”nin çoğulu; saf, temiz, her türlü manevi kirden arınmış halis kullar, 

ermişler. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

aŝfiyā vü evliyā [1] manevi kirlerden arınmış halis kullar, ermişler, veliler. 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

 aŝģāb [10]  

1. Hazreti Muhammed‟i bizzat gören ve onunla aynı mecliste bulunan müminler. 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

K6/19 şeh-i ʿasākir-i islām olan süleymān ĥān / geçer ġazā ile aŝģāb gibi ezmānı 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

M18/VI/4 rūy-i maʿnāda bugün leşkeri aŝģāb olan 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

Ş2/30 ola āline aŝģābına her ān / selām ile taģiyyāt-ı firāvān 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

Aşağıdaki tanıkta sahabe kabirleri kastedilmektedir. 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

aŝģāb-ı ĥayrü‟l-mürselín [1] peygamberlerin en hayırlısının (=Hazreti Muhammed) ashabı, ashâb-

ı kirâm. 

M15/V/2 adı güzel kendü güzel şāh-ı dín ü şāhidín / ey bu yirlerde yatan aŝģāb-ı ĥayrü‟l-mürselín 

aŝģāb-ı peyġamber [1] Peygamber‟in ashabı, ashâb-ı kirâm. 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 
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aŝģābuŋ ʿalemdārı [5] ashabın sancaktarı║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/7 resūlüŋ šoġrı yārı yaʿní aŝģābuŋ ʿalemdārı / ebí eyyūb-ı ensārí ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí 

2. “ŝāģib”in çoğulu; sahipler. 

aŝģāb-ı derd [1] dert sahipleri; dertliler║âşıklar. 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

aŝģāb-ı fażl [1] fazilet ve hüner sahipleri. 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

aŝģāb-ı ʿışķ [1] aşk sahipleri; âşıklar, Hak âşıkları. 

K24/29 aŝģāb-ı ʿışķa lušf-ı kelāmı ġıdā-yı rūģ / erbāb-ı źevķe seyr-i cemāli feraģ-fezā 

aŝhāb-ı ʿirfān [1] irfan sahipleri; ârifler. 

Ş1/205 temennā eylerin aŝģāb-ı ʿirfān / bu güstāĥa ideler lušf ü iģsān 

aŝģāb-ı ķāl [1] kâl (=söz) ehli; iddiası sözde kalan, gerçekliği bulunmayan kimseler. Ayrıca hâl 

ehli olanların içselleştirdikleri mana ilminin karşısında kuru, kitabi, zahirî ilim sahiplerini 

karşılar. 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

aŝģāb-ı nār [2] ateş ashabı. 

║kâfir ordusu. 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

║heva ve heveslerinin ardından koşan cehennemlikler. 

G68/8 yirde vü gökde yiri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

aŝģāb-ı ŝafā [1] safa ashabı; manevi saflık ve temizlik sahipleri. 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

aŝģāb-ı sücūd [1] secde ehli; namazında niyazında samimi olan gerçek müminler. 

G455/2 her vücūd-ı ehl-i cūda cümle aŝģāb-ı sücūd / kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ šūr-ı temennādur didi 

aŝģāb-ı taķvā [1] takva sahipleri║Edirne Mevlevihanesi‟nde sema eden Mevleviler. 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

 aŝılmaķ [2] yüksek bir yere iliştirilip sarkmak/sarkıtılmak, sallanmak/sallandırılmak. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

 āsitān [11]  
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1. kapı eşiği, kapı önü. 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

2. dergâh, saray. 

K2/35 ķara gün šoġa şeh ismāʿíl başına eger / āsitānuŋda ķuluŋ ķurbānuŋ olmazsa ʿıyān 

K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

M26/V/1 bir ġaríb-i nā-tüvānem āsitānuŋda senüŋ / gülmedüm yaģyā ķuluŋ gibi zemānuŋda senüŋ 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

āsitān-ı cānān [1] sevgilinin eşiği. 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

āsitān-ı dil-ber [1] güzel sevgilinin eşiği. 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

āsitān-ı kaʿbe [1] Kabe haremi. 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

āsitān-ı maķŝūd [1] maksat eşiği. 

G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

āsitānına cebín ķomaķ (birinin) [2] (birinin) eşiğine alın koymak; eşiğine yüz sürmek║gelinin 

yeni evine girerken kapı eşiğine kapanması ve başına altın saçılması âdeti║ay ışıklarının 

padişahın eşiğine düşmesi. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

K13/24 başına encümden olurlar felekler zer-feşān / ķoduġıyçün āsitānına ʿarūs-ı meh cebín 

 āsitāne [1] büyük dergâh. 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím  
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 ʿasker [2] asker, ordu. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-ı nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

ʿasker-i ezhār [2] çiçek askerleri, çiçekler ordusu. 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

ʿasker-i islām [2] İslam ordusu║Osmanlı ordusu. 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

ʿasker-i manŝūr [2] Allah‟ın yardımıyla zafere ulaşan ordu║Osmanlı ordusu. 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

ʿasker-i rūm [1] Osmanlı ordusu. 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

 aŝıl [5] 

1. kök. 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

2. gerçeklik, doğruluk, bir gerçeğe isnat etme. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

3. öz, maya. 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

4. soy, nesep. 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacildür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

aŝılsız olmaķ [1] sağlam kökü olmamak║asil soya sahip olmamak. 

K20/31 gedā maķām-ı ģükūmetde pāy-dār olmaz / šavíl ʿömre irişmez aŝılsız olsa nihāl 

aslı vardur [1] “aslı vardır”, “doğrudur”. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

aŝlına rücūʿ eylemek, aŝlına rücūʿ itmek [3]  

1. aslına rücu etmek, aslına dönmek. 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 
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1.1. aslına rücu etmek, aslına dönmek║(insan bağlamında yaradılışının mayası olan) toprağa 

dönmek║Allah‟a dönmek║ölmek. 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

M8/III/6 yıķıldı yir yüzine aŝlına rücūʿ itdi / seʿādet ile hemān ķurb-ı ģażrete gitdi 

 aŝlā [7] kesinlikle, hiç, hiçbir zaman, hiçbir surette. 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

Ş2/212 el irmemiş elin öpmege aŝlā / meger āl itmek ile öpe ģınnā 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

 aŝmaķ [3]  

1. berdâr etmek, (saç ipinde) sallandırmak. 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

2. takmak, bağlamak. 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

 aŝŝı fayda, menfaat, kâr. 

aŝŝı itmek [1] fayda sağlamak. 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen 

astarsuz-oġlı [1] Astarsızoğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

 āsūde [1] rahat, huzurlu, sakin, üzüntülerden uzak. 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

āsūde olmaķ (bir şeyden) [1] (uzaklaşarak) huzur ve sükûnet bulmak, kafasını dinlemek. 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

 āsūde-ģāl olmaķ [1] hâli rahat olup sıkıntısı bulunmamak. 

K23/39 ķıyāmete degin āsūde-ģāl olup her dem / müzeyyen ola vücūduŋla ʿālem-i fāní 

 āsümān [18] gök, gökyüzü, sema. 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 
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K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M15/IV/3 mihr-i devlet āsümānısın şefāʿat kānısın / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

G457/3 ol ĥˇāce-i zemāneye ķul olmazın faķír / dāʾim yükin yuķaru yıġa āsümān gibi 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

 āsümāní [8] 

1. gök renginde olan, mavi. 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

2. havai fişek. 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / nite ki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

aşaġa aşağı, alçak. 

aşaġa görmek [1] aşağı görmek, alçak bulmak║değer vermemek, hor bakmak. 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

aşaġa yuķaru [1] aşağı yukarı, bir aşağı bir yukarı. 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 
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 ʿāşıķ [175] bir kimseye ya da bir şeye tutku ile bağlı olan, sevgi besleyen kimse║ tas. 

bütün sevgisini ve bağlılığını tam bir vecd ile Allah‟a yönelten, Allah aşkıyla dolu kimse. 

K2/9 ʿíd erbāb-ı ģicāzı ĥoş müşerref eyledi / nitekim ʿāşıķları fikr-i viŝāl-i şāhidān 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

M28/III/1 dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

M31/III/1 şol bí-vefā ki ʿāşıķınuŋ āhını alur / bir gün olur ki sāye gibi yolına gelür 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

M32/V/1 biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

M49/8 sevgülü yār ayrulıġı hey ne yamandur / ʿāşıķ olana 

Ş1/42 cefāya ŝabr iden ŝādıķlar içün / bu dünyādan geçen ʿāşıķlar içün 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 
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Ş1/208 şu kim ķadrin bile ʿāşıķlarınuŋ / yolında cān vire ŝādıķlarınuŋ 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

Ş2/214 birisi ķurt bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

Ş2/247 iderler ʿāşıķa ġāyet teraģģum / olardur egleyen bir pāre göŋlüm 

Ş2/252 idelden ʿāşıķın her laģţa ķurbān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-i ʿilāc 

G44/5 yaģyā cihān içinde cilasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

G47/2 sen ki şemşír ile ʿāşıķlaruŋı öldüresin / ne mübārek dem ü ne ķutlu zemāndur ferruĥ 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G65/4 mihrüŋle ey ķamer-fer ʿāşıķlaruŋ ser-ā-ser / šutılmış aya beŋzer dāġ-ı siyāhı yir yir 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

G70/1 ģabíbüm ʿāşıķı bí-ĥānümān ü lā-mekān ister / źelíl ü zār ü maģzūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

G80/6 iki cihānı kendüye ķayd-ı teʿalluķ eylemez / vaģdet-i ģaķ maģabbeti ʿāşıķı bir yaŋa ider 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 
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G87/3 tír-i cefāsı mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār / seng-i belāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G93/3 şevķ ile cān ü göŋülden hū diyen ʿāşıķlara / ķulle-i ķāf-ı ģaķíķatden ŝadā-yi hū gelür 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G113/4 reʿāyet eyleseler ʿāşıķa ŝafā sürmez / zemāne şeyĥi riyā ile kibriyā gözler 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

G138/1 diríġā ʿāşıķın maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

G152/1 ʿāşıķı rind ü levend ü mest ü evgār isterüz / lāübālí-meşreb ü āşüfte-destār isterüz 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

G209/2 mānend-i nār yār gözinden nihān ider / künc-i belāda ʿāşıķı ĥākister-i firāķ 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 
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G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥi isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 
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G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādem-i ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

G423/2 cevr itme ʿāşıķa ki zevāli nişānıdur / bir pādişāhdan ki ķulı şākir olmaya 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

G437/7 ʿāşıķ oldur ki yolında eyleyüp cānın sebíl / yāre ķurbān olmaġa cānlar vire yaģyā gibi 

G439/2 ʿāşıķlaruŋa ʿadl ideli ey şeh-i cihān / menfūr-ı ʿālem oldı raķíbüŋ sitem gibi 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

G444/1 cān ü dilden sevdügüm bir dil-bere ʿāşıķ gibi / sözi maţlūmāne söyler ʿāşıķ-ı ŝādıķ gibi 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 

G472/7 cān virüp yaģyā gibi yolında ĥāk olmaķ anuŋ / ʿāşıķun źevķi yeridür ʿāşıķuŋ źevķi yeri 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

G492/4 öldürürmişsin seni sevdüm diyen ʿāşıķları / hey yolında öldügüm anuŋ içün sevdüm seni 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

G506/4 çiçekler gibi ʿāşıķlar gözin açdı seni gördi / eyā mihr ü maģabbet ilinüŋ ĥurşíd-i raĥşānı 

G507/3 envār-ı bāġ-ı ķudret cemʿiyyet-i ģabíbān / emvāc-ı baģr-i ģayret ʿāşıķlaruŋ alayı 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 
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G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

ʿāşıķ dirilmek (birine) [3] âşık geçinmek, âşıklık iddiasında bulunmak. 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

ʿāşıķ eylemek, ʿāşıķ itmek (birini) [5] âşık etmek; aşka düşürmek. 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

ʿāşıķ geçmek [1] âşık geçinmek, âşıklık iddiasında bulunmak. 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

ʿāşıķ gibi ʿāşıķ [1] tam manasıyla âşık, bir âşık nasıl olmalı ise öyle âşık. 

G444/5 ʿāşıķ eyler kendüye maʿşūķını yaģyā gibi / kāʾināt içinde ʿāşıķ olıcak ʿāşıķ gibi 

ʿāşıķ olmaķ [20] aşka düşmek; bir kimseye ya da bir şeye tutku ve sevgi ile bağlanmak. 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

M37/III/1 cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G17/5 ʿāşıķ olan kişiler bāb-ı fenādan geçimez / ķāmeti olmayıcaķ dāl-i ʿadem gibi dü-tā 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 
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G400/4 lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ dilerseŋ ʿāşıķ ol / āteş-i sūzāna gir yan díde-i giryān ile 

G496/4 ʿāşıķ oldum yolda ķaldum yavı ķıldum kendümi / yā ilāhí menzil-i maķŝūda íŝāl it beni 

ʿāşıķ olmaduķ [1] âşık olmadık, âşık olmayan. 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

ʿāşıķ-ı bí-çāre [4] biçare âşık, zavallı âşık. 

M26/I/1 yılduzı düşkin ġaríb ü ʿāşıķ-ı bí-çāreyin / gün gibi deryā-yı ʿışķunda gezer āvāreyin 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G310/1 yüz çevürmez ʿāşıķ-ı bí-çāre rūy-i ĥūbdan / ölmeyince vaz gelmez rind olan maģbūbdan 

ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermānde [1] biçare ve güçsüz âşık.  

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

ʿāşıķ-ı bí-kār [1] işsiz güçsüz, kendi hâlinde, avare, dünya işlerine kafa yormayan âşık. 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

ʿāşıķ-ı bímār [2] hasta âşık. 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

G293/1 bu ʿāşıķ-ı bímāra raģm eyle benüm rūģum / bu derde giriftāra raģm eyle benüm rūģum 

ʿāşıķ-ı bí-şümār [1] sayısız âşık. 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

ʿāşıķ-ı dídār [2] didar âşığı, cemal âşığı. 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

G437/6 zāhidā dünyāya hergiz źerrece meyl eylemez / ʿāşıķ-ı dídār olanlar cennetü‟l-meʾvā gibi 

ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār olmaķ [1] sevgilinin güzel yüzüne âşık olmak. 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

ʿāşıķ-ı dildāde [1] gönül vermiş âşık. 

G229/4 yüregi döymez viŝāle gūşe-i ġam-ĥānede / göŋlini egler ĥayālüŋ ʿāşıķ-ı dildādenüŋ 

ʿāşıķ-ı dil-efgār [1] gönlü yaralı âşık. 

G372/1 fiġānlar itme dimek ʿāşıķ-ı dil-efgāra / iŋildeme dimege beŋzemez mi bímāra 

ʿāşıķ-ı dil-ĥaste [3] gönlü hasta âşık; kalbi yaralı âşık. 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 
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ʿāşıķ-ı dívāne [10] divane âşık; aşkla aklı başından gitmiş âşık. 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

ʿāşıķ-ı dívāne itmek (birini) [1] divane âşık etmek, delicesine âşık etmek, aşkıyla aklını başından 

almak. 

M23/I/1 ey hilāl-ebrū ġam-ı hecr ile ĥāk itdüŋ beni / ʿāşıķ-ı dívāne idüp síne-çāk itdüŋ beni 

ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryān [1] divane ve üryan âşık; akıl ve ar kayıtlarından sıyrılmış âşık. 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

ʿāşıķ-ı dívāne vü āvāre [1] divane ve derbeder âşık. 

G416/3 sāķiyā ʿāşıķ-ı dívāne vü āvārelere / ʿışķ cāmın içürüp ĥalķa temāşā eyle 

ʿāşıķ-ı dívāne vü mest ü şeydā [1] divane, çılgın ve kendinden geçmiş âşık. 

K31/7 ģālet-i ʿışķ-ı ģabíb ile sürür zencírin / nitekim ʿāşıķ-ı dívāne vü mest ü şeydā 

ʿāşıķ-ı dívāneye naŝíģat kār itmez [1] “divane âşığa nasihat fayda etmez.”, atasözü. 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 

ʿāşıķ-ı dívānelik [1] divane âşıklık, aşk cinnetine kapılmış olma hâli. 

G13/3 raģm-ı dil-dāra sebebdür ĥaste-i ʿışķ olduġum / ʿāşıķ-ı dívānelik ʿayn-ı teʿallüldür baŋa 

ʿāşıķ-ı güm-rāh [1] yolunu kaybetmiş âşık. 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

ʿāşıķ-ı ĥaste-dil [1] gönlü hasta âşık; kalbi yaralı âşık. 

G470/3 rāh-ı ʿışķuŋda ceres gibi belürdür kendin / ʿāşıķ-ı ĥaste-dilüŋ kimseden olmaz ĥaberi 

ʿāşıķ-ı maģzūn [2] mahzun âşık, melul âşık. 

Ş1/48 hilāl ebrūsınuŋ mecnūnı oldum / niçe yıl ʿāşıķ-ı maģzūnı oldum 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 
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ʿāşıķ-ı maţlūm [1] mazlum âşık, mülayim âşık, zavallı âşık. 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

ʿāşıķ-ı mecnūn [1] mecnuna dönmüş âşık, divane âşık. 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 

ʿāşıķ-ı mecźūb [1] meczup âşık, aşkın cazibesine kendini kaptırmış âşık. 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-i vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

ʿāşıķ-ı pāk [1] halis âşık. 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

ʿāşıķ-ı perverdigār [1] Perverdigâr‟ın âşığı, Hak âşığı. 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

ʿāşıķ-ı ŝādıķ [15] sadık âşık, gerçek âşık, aşkında sadakat gösteren kimse. 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

M44/VII/1 ʿ āşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ģālin díger-gūn eyledüŋ / gūşe-i fürķatde her birini mecnūn eyledüŋ 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

G134/4 ŝu gibi šurı šur çāh-ı tenezzülde niyāz eyle / vücūdı ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ šūr-ı tecellādur 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G443/3 söyledükçe laʿl-i cān-baĥşı güherler yaġdurur / ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ʿayn-ı güher-pāşı gibi 

G444/1 cān ü dilden sevdügüm bir dil-bere ʿāşıķ gibi / sözi maţlūmāne söyler ʿāşıķ-ı ŝādıķ gibi 

ʿāşıķ-ı şeydā [15] çılgın âşık, mecnuna dönmüş âşık. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / nite ki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

M22/IV/1 ʿālemi seyrān iderken yolda gördüm nā-gehān / ʿāşıķ-ı şeydāsı ile seyr ider bir nev-cüvān 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G40/3 başını šop eylemiş çevgān-ı tíġ-i miģnete / beŋzi ŝarı ʿāşıķ-ı şeydālara beŋzer turunc 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 
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G112/3 niķāb-ı şāhid-i maķŝūd imiş bildüm bu dünyāyı / maģabbet ʿāşıķ-ı şeydāyı ehl-i ıttılāʿ eyler 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G463/3 ʿāşıķ-ı şeydālaruŋ yaʿní ķapuŋda ķullaruŋ / sevdüginden ġayri sulšānum ne noķŝān eyledi 

G472/4 źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrāra beŋzer heyʾeti / ʿāşıķ-ı şeydāya dest-i merģabādur gönderi 

ʿāşıķ-ı şeydā itmek (birini) [1] çılgıncasına âşık etmek, aşkıyla çılgına çevirmek. 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

ʿāşıķ-ı şūríde [1] perişan âşık. 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl [1] hâli perişan âşık. 

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 

ʿāşıķ-ı üftāde [5] düşkün, biçare âşık. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

G324/4 yirde yatduķça begüm ʿāşıķ-ı üftādelerüŋ / ʿömr uzunluġını virsün saŋa mevlā diyesin 

ʿāşıķ-ı żaʿíf [2] zayıf, güçsüz âşık. 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

ʿāşıķ-ı zār [3] ağlayıp inleyen, dermansız âşık. 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

ʿāşıķ u maʿşūķ [2] âşık ile maşuk; âşık olan ve âşık olunan. 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

ʿāşıķ yüzi gibi zerd olmaķ [1] âşık yüzü gibi sararmak. 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 



135 
 

ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz (imiş) [2] “âşığa Bağdat uzak olmaz(mış).”; “bir şeyi elde etmeyi şevkle 

isteyen kimseye bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar zor gelmez” anlamında atasözü. 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

 ʿāşıķān [2], ʿāşıķín [1] “ʿāşıķ”ın çoğulu; âşıklar. 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķān gitmez 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz  

 ʿāşıķlıġ [1] âşıklık; âşık olma, aşka tutulmuş olma hâli. 

G495/5 yārdan ġayriye ey yaģyā tenezzül eyleme / alçaġa urma ŝaķın ʿāşıķlıġuŋ ʿunvānını 

 ʿaşıķ koyun, kuzu, keçi gibi hayvanların diz eklemlerinde bulunan bir kemik. 

ʿaşıķ oynı [2] aşık kemikleriyle oynanan, kökeni çok eskilere dayanan bir oyun. 

M19/II/1 gūyā ki ʿaşıķ oynıdur aģvāl-i rūzgār 

G327/2 ʿaşıķ oynında behāneyle elini öpesin / biŋ niyāz ile ayaġına yüzüŋi süresin 

ʿaşıķ oynında beg olmaķ [1] beyliği aşık oyununda bey (=aşık oyununda zar gibi atılan kemiklerin 

yüzlerinden birine verilen ad) olmaktan öteye geçememek  diğer dilberlerin sevgiliye nispetle 

sultanlıkları. 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

 ʿāşıķāne [2] aşka dair, aşktan bahseden, aşkın yakıcı hâllerini hissettiren. 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

ʿāşıķ-perest [2] âşığa tapan; âşığın önünde eğilen. 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

 āşikār ortada, belli, meydanda, vazıh. 

āşikār eylemek, āşikār itmek [2] ortaya çıkarmak, göstermek; görünür, bilinir hâle getirmek. 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

G71/6 derd ehline beyān ideyin ģāli ķāl ile / sūz-ı derūnı eyleyeyin ĥalķa āşikār 

āşikār olmaķ [1] ortaya çıkmak, bilinir hâle gelmek, ifşa olmak. 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

 āşinā [7] tanıdık, bildik, kendisiyle görüşülen ahbap, dost. 
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K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

G113/2 kilāb-ı kūyuŋı gözlerse gözlerüm šaŋ mı / ġaríb-i ser-keşi yād ilde āşinā gözler 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G265/2 baŋa yitmez mi bu seʿādet kim / āşināsına āşinā oldum 

1.1. bilgili, malumatlı, vâkıf║yabancı olmayan║yüzücü. 

G166/2 gird-āb-ı baģr-i vaģdet ile āşinālaruz / girdi šavāfa zemzeme ile cünūdumuz 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

1.2. yüzücü, yüzen║bilgili, malumatlı, vâkıf, ârif║dost║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

āşinā eylemek, āşinā itmek [2] daldırmak║tanıştırmak, bilmesini sağlamak. 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

āşinā olmaķ [15] 

1. dalmak║âgâh olmak. 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 

2. tanımak. 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 

3. mülaki olmak. 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G7/2 ŝaymayınca yoķ ģisābına vücūdı ŝıfrını / źerreler mihr-i cihān-ārāya olmaz āşinā 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

4. ahbaplık etmek. 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege paşaya olmaz āşinā 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 
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G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

āşinā-yı baģr-i ʿulūm [1] ilimler denizinin yüzücüsü/aşinası║âlim║Şehzade Mustafa. 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

āşinā-yı dost [1] sevgiliye aşina; sevgiliyle tanış biliş olan. 

G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

āşinā-yı evliyā [1] Allah dostlarının dostu║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/12 āşinā-yı evliyā vü píşvā-yı aŝfiyā / reh-nümā-yı ġāziyān ü muķtedā-yı rūzgār 

āşinā-yı rūģ [1] ruhun aşinası║sevgili. 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

 āşinālıķ [2] tanışıklık, dostluk, ahbaplık; tanışıklığı gösteren ilgi, vefa, cefa, selam gibi 

emare. 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

G49/1 yāre geçmişler beni birķaç münāfıķlar meded / żāyiʿ oldı bunca yıllıķ āşinālıķlar meded 

āşinālıķ eylemek, āşinālıķ itmek [4] 

1. tanış biliş olmak, haşır neşir olmak, dostluk etmek. 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

2. selam vermek, ilgi ve yakınlık göstermek. 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

āşiyān [6] yuva, özellikle kuş yuvası. 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

 Revan şehri. 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

 mahfil çemberi. 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

 gönül. 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

 koçu. 

G450/2 biri birinüŋ üstine döner felek gibi / şāhínlere seferde olur āşiyān ķoçı 



138 
 

āşiyān-ı ʿālem-i ten [1] ten âleminin yuvası║beden. 

G308/1 uçurdum mürġ-i cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden / ĥalāŝ oldum ġam-ı hicrān ile ġavġā-yı düşmenden 

āşiyān-ı devlet [1] (bülbül gibi hafızların) mübareklik yuvası  Süleymaniye Camii‟nin 

kürsüleri. 

K4/10 içinde kürsíleri āşiyān-ı devletdür / ķırāʿat ehli ki var bülbül-i ĥōş-elģāndur 

āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā [1] düşman kargasının yuvası; kargaya benzeyen düşmanların meskeni  

gazilerin fethettiği kaleler. 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

āşiyān eylemek, āşiyān itmek, āşiyān yapmaķ [4] mesken tutmak, yerleşmek. 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

aşmaķ [1] bir yükseltinin üzerinden geçip arka tarafına inmek. 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

 āşūb fitne, kargaşa, azgınlık, afet; karıştıran, kargaşa sokan. 

āşūb-ı zemān [1] zamanın fitnecisi/fesadı/azgını/belâsı║Rüstem Paşa. 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

āşüfte [1] aşktan perişan, çılgınca âşık║hayran, tutkun. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

āşüfte vü ģayrān [1] hayran/tutkun ve (aşkından) perişan; güzelliğini seyre dalıp kendinden 

geçmiş. 

Ş2/206 cihān āşüfte vü ģayrānı anuŋ / güzeller bende-i fermānı anuŋ 

āşüfte-destār [1] sarığı dağılmış║kendinden geçip perişan olmuş. 

G152/1 ʿāşıķı rind ü levend ü mest ü evgār isterüz / lāübālí-meşreb ü āşüfte-destār isterüz 

āşüfte-destār olmaķ [2] sarığı dağılmak║kendinden geçip perişan olmak. 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 

G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

 at [29] binek ve yük hayvanı olarak kullanılan maruf hayvan. 

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 
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K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K7/19 görinen tuġları mürġ-ı hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

G31/3 bu semend-i āsümān üstinde olan gün gibi / atı üstinde yaraşıķ server-i ĥūbān yigit 

G53/5 egilüp atı ayaġını öpdüm ey yaģyā / revādur oldum ise dāl gibi zír-i semend 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-ı ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G390/2 ķo atuŋ ayaġın egilüp öpeyin şehā / dāl ideyin vücūdumı pāy-i semendüŋe 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

G447/3 ol şeh-süvāruŋ atı öŋince yayan olup / gitdüm ŝabā-yı āh ile berg-i ĥazān gibi 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

at meydānı [4]  

1. at koşturulan yer, at oynağı║(bir kimsenin) bildiği, istediği gibi davrandığı yer║At Meydanı, 

Bizans döneminin Hipodrom‟u. 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

1.1. Bizans döneminin Hipodrom‟u olan Sultanahmet Meydanı‟nın eski adı; Topkapı Sarayı‟nın 

bayram alanı; eskiden büyük şenliklerin, esnaf alaylarının gerçekleştiği mekân. 
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K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

G62/3 at meydānına gelmez yüzini görimezüz / ʿaceb olmaya ki ķurduŋ ovada ne işi var 

at oynaġı [2] at oynatılan yer║(bir kimsenin) bildiği, istediği gibi davrandığı yer. 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

at sürmek [1] atı bir yöne doğru kullanmak║satrançta meydana at sürmek. 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

at ü deve [1] atlar ve develer. 

M14/IV/1 otlayup at ü deve mülkinde itdiler maʿāş / yirlerin rūy-i ķalender gibi ķıldılar tırāş 

ata [2]  

1. baba. 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

2. ced. 

atalar meśeli [1] atalar sözü; ecdadın tecrübelerine dayanarak söylediği, kaideleşmiş hikmetli söz. 

Muk8/5 osuruġ ile boya boyanmaz / böyledür böyle atalar meśeli 

ʿašā [1] bağış, ihsan. 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

ʿašā ķılmaķ [2] vermek, ihsan etmek, bağışlamak. 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

ʿašā-yı ĥudā [1] Allah‟ın ihsanı. 

K12/37 zihí seʿādet ü şevket zihí fiʿāl-i güzín / zihí ʿulüvv-i siyādet zihí ʿašā-yı ĥudā 

ʿašā-yı yezdān [1] Allah‟ın ihsanı. 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

 āteş [7]  

1. ateş  gül bahçesi. 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

1.1. ateş║sefer ateşi║seferin zorlu şartları. 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

1.2. ateş║yakıp kavuran hâl. 
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G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

G464/1 bu ʿālem-i firāķ ile āteşdeyem daĥı / ţulmet-serāy-ı dehr-i müşevveşdeyem daĥı 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

āteş-i cehennem [1] cehennem ateşi  şarap kadehi. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

āteş-i ġam düşürmek [1] gam ateşi düşürmek; gamla yakmak║âşık olmak. 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

āteş-i ġurbet [1] gurbet ateşi, gurbetlik kadar yakıcı bir hâl. 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

āteş-i ģasret [2] hasret ateşi; hasretin yakıcı etkisi. 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

G149/4 āh kim ŝarŝar-ı āhumla ziyāde oldı / āteş-i ģasretümüz nār-ı ġam-ı fürķatümüz 

āteş-i ģayret [1] hayret ateşi; hayranlıktan ve ne yapacağını bilememekten kaynaklanan iç yangısı. 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

āteş-i hicrān [1] ayrılık ateşi; ayrılığın yakıcı etkisi. 

G400/3 merd ise meydāna gelsün rüstem-i zālem diyen / cānı var ise šutışsun āteş-i hicrān ile 

āteş-i ʿışķ [3] aşk ateşi; aşkın yakıcı etkisi. 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G290/1 šutışdı āteş-i ʿışķ ile ķalb-i ġamgínüm / zülāl-i vuŝlat ile olmaz oldı teskínüm 

āteş-i ʿiŝyān [1] isyan ateşi; isyanın verdiği öfkeli hararet.  

G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

āteş-i mūsā [1] Hazreti Musa‟ya Tur Dağı‟nda yeşil bir ağacın tepesinde görünen ateş  gül. 

G92/3 yā feżā-yı vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

āteş-i pür-dūd [1] üstünden yoğun kara duman tüten ateş  saçıyla birlikte kan bulaşmış ölü kafir 

kelleleri. 

M3/I/8 ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları / āteş-i pür-dūda mānend olmış idi gūyiyā 

āteş-i ruĥsār [1] yanak ateşi; ateş gibi kırmızı ve sıcak yanak. 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 
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āteş-i ŝabr [1] sabır ateşi. 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

āteş-i sūzān [5] yakıcı ateş. 

G293/3 bir vālih ü ģayrānem bir āteş-i sūzānem / bir bende-i fermānem raģm eyle benüm rūģum 

 kıymetli elbisenin verdiği kibir, bu kibirle girilen günah, günahlar sebebiyle girilecek olan 

cehennem ateşi. 

G429/4 serāser cāme ile olma maġrūr / ģaźer ķıl āteş-i sūzāna girme  

 kırmızı sancak. 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

 kadeh. 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

 sırmalı elbise giymiş gün yüzlü sevgili. 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

 aşk. 

G400/4 lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ dilerseŋ ʿāşıķ ol / āteş-i sūzāna gir yan díde-i giryān ile 

āteş-i şevķ [2] şevk ateşi, vecd ateşi. 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

āteş ŝalmaķ [1] ateş düşürmek, ateşe vermek; tutuşturmak, yakmak, yok etmek. 

Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

āteş urmaķ [1] ateş vurmak, ateş salmak, ateşe vermek. 

Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

āteşden iki zencír [1] ateşten iki zincir  iki gözden akan kanlı yaş. 

M24/IV/1 ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

āteşe dönmek [1] ateş kesilmek, ateş gibi kıpkırmızı olmak║hasetten kızarıp bozarmak. 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

āteşe šutışmaķ [1] ateşe tutuşmak, ateşe düşmek, yanmak║kahrolmak, ızdıraba düşmek, ne 

yapacağını bilememek. 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 
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āteşe urmaķ (bir şeyi) [1] ateşe vermek, ateşe atmak, ateşte yakmak║sevdaya düşürmek, âşık 

etmek. 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

āteşe yaķmaķ (bir şeyi) [1] ateşte yakmak, tutuşturup yakmak. 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

āteşe yanmaķ [1] ateşte yanmak║kötü duruma düşmek, derde düşmek. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

āteşini teskín eylemek [1] ateşini söndürmek, hararetini dindirmek. 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

āteş işi [1] maytap, havai fişek  âşık. 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

āteş-bāz [1] ateşle, havai fişekle sanat icrası yapan gösteri erbabı  cadı, sihirbaz. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

āteşí-mizāc [1] ateş mizaçlı, kibirli ve sert tabiatlı. 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

atılmaķ [1] fırlatılmak, (birinin) üstüne gönderilmek. 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

 ašlas desensiz, düz, ipekli kumaş. 

ašlas-ı çerĥ [1], ašlas-ı felek [1] feleğin atlas kumaşı║üzerinde yıldız bulunmadığı için desensiz 

bir kumaş çeşidi olan atlas kumaştan adını alan Atlas feleği; dokuzuncu felek. Kıymetli bir 

kumaş çeşidi olan atlas, aşağıdaki beyitlerin ilkinde eskimiş ve eprimiş şal ile, ikincisinde eski 

aba ile tezat içerisinde verilmiştir. 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-hayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

ašlas-ı sürĥ [2] kırmızı atlas. 

 gülün kırmızı yaprakları. 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

 şafak kızıllığı. 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

 atmaķ [6] 
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1. (ok, taş vb.) bir hedefe doğru fırlatmak. 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

Ş1/172 olur peyk-i viŝāli atduġı seng / bizümle rūy-i ŝulģ ile ider ceng 

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākiyüz 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

atduġı oķ yire düşmemek [1], atduġı yire düşmemek [1] attığı (ok) yere düşmemek; daima 

hedefini vurmak. 

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

2. (yün, pamuk vb.) ditmek, diterek savurmak. 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

 ʿaššār [1] baharat ve güzel kokular satan kimse, aktar. 

Ş2/211 biri ʿaššārlarda bir güzeldür / iŋen maģbūb iŋen bí-bedeldür 

 ʿavām [5] halkın alt tabakası, sıradan halk, avam. 

M4/II/3 ceng ü cidāl ü ʿarbede itme ʿavām ile / saʿy eyle şimdi düşmen-i nefs ile ķıl cihād 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

1.1. sıradan halk║reaya, tebaa. 

M3/IV/6 hāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmadı sulšānlıġı / vaģdetine māniʿ olmazdı ʿavāmuŋ keśreti 

ʿavāmü‟n-nās [1] sıradan insanlar. 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

 aʿvān yardımcılar. 

aʿvān ü enŝār [1] (manevi) yardımcılar ve koruyucular. 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

 āvāz [10] avaz, ses. 

Ş1/166 o şāha bende-i fermān olayın / anuŋ āvāzına ķurbān olayın 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

1.1. ses║nida. 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 
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G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

1.2. ses║(yerde sürüklenen zincir bağlamında) şakırtı. 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

1.3. ses║(gök gürültüsü bağlamında) gümbürtü. 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

1.4. ses║(köpekler bağlamında) yüksek sesle havlama, uluma. 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

1.5. ses║(hep bir ağızdan çıkan) coşkun ve yüksek ses. 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

āvāz-ı bülend ile [1] yüksek sesle. 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

āvāz-ı eźān [1] ezan sesi  Yahya‟nın hak sözü. 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

āvāz-ı ģazín [2] hazin, dokunaklı ses. 

G346/3 yāre āvāz-ı ģazínüm ola kim kār eyleye / perde-i ʿuşşāķda dil-keş nevālar eylerin 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

āvāz-ı hū [1] “hu!” nidası. 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi  

āvāz virmek [1] ses vermek║ulaşmak. 

Ş2/39 ne deŋlü ķılsa dil şeh-bāzı pervāz / virimez evc-i evŝāfından āvāz 

 ʿavdet [1] rücu, dönüş. 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

ʿavn [1] yardım, destek, himmet. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

ʿavn-i cūd [1] cömertlikle yapılan yardım. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

ʿavn-i firʿavn [2] Firavun yardımı. 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 



146 
 

ʿavn-i ĥudā [1] Allah‟ın yardımı. 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

ʿavn ü ʿināyet [1] Allah‟tan gelen yardım ve ihsan. 

K1/29 bu ʿavn ü ʿināyetle zihí lušf-ı ilāhí / bu keşf ü kerāmetle zihí ʿizzet-i kübrā 

ʿavret [1] kadın║(anne-çocuk bağlamında) anne  sazende. 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

 ay  

1. Dünya‟nın uydusu olan gök cismi. 

ay ile gün [1], ay ü gün [3] ay ve güneş. 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 

ay yüz [1] Ay gibi parlak ve güzel yüz. 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

ayuŋ on dördi [1] tam kemale ermiş dolunay║çok güzel, güzellikte kusursuz olan. 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

ayuŋ on dördi gibi aĥşamlamaķ [1] ayın on dördü gibi gecelemek, (başka yerde) ayın on dördü 

gibi sabaha kadar kalmak║bütün gece kemale ermiş dolunay gibi başkalarına güzelliğinin ışığını 

saçmak. 

G414/3 ġayri yirde ayuŋ on dördi gibi aĥşamlama / pister ü bālínümi ĥār-ı muġaylān eyleme 

2. ortalama otuz günlük zaman dilimi. 

ayda bir kerre [1], ayda bir kez [1] ayda bir defa║çok nadir. 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 

 ayaķ, ayaġ 1. ayak. 2. kadeh. 

1.1. ayak║bacak. 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

ayaķ altı [1] değersiz, hor ve hakir. 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 
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ayaķ baġı [1] bir yere gitmeye, bir işi yapmaya engel olan kimse ya da nesne. 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

ayaķ šopraġı [3] hükümdar, sevgili gibi aziz tutulan kimselerin ayaklarının toprağı. Onların 

bastıkları toprağın göze sürme yapılacak, başa taç edilecek, yüz sürülecek kadar kıymetli 

görüldüklerinin ifadesi. 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

Ş2/202 biri bir çeşm-fettān ĥūb-ı serrāc / ayaġı šopraġıdur başuma tāc 

ayaķ tozı [1] aziz tutulan kimselerin ayaklarını bastıkları toprak, hâk-i pây. 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

ayaķ götürmek [1] ayak çekmek, çekilip gitmek║kadehi götürmek, içmek. 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

ayaķ seyrānın eylemek, ayaķ seyrānın ķılmaķ [2] içki içmek ve dilber seyretmek için gezinmek. 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

G421/1 şerābı terk idüp ŝofí başuŋı virme ġavġāya / güzellerle ayaķ seyrānın eyle gel ķalašaya 

ayaķ seyrini itmek [1] içki içmek ve dilber seyretmek için gezinmek. 

G336/3 dime mest olup ayaķ seyrini itdügümüzi / kim ne dirse disün elden ķoma inkārı ŝaķın 

ayaġa düşürmek (birini) [1] olduğu yere yıkmak║rüsvâ-yı âm etmek║kadehe müptelâ etmek. 

Ş2/234 düşürür ayaġa pír ü cüvānı / şerāb-ı laʿli mest eyler cihānı 

ayaġı tozına yüz sürmek (birinin) [1] huzurunda yere kapanmak. 

G347/2 gel ķadem-rence ķıl ey sāķí benüm başum içün / ayaġuŋ tozına yüz sürmegi taķdím ideyin 

ayaġın öpmek, ayaġını öpmek (birinin) [1] bir tazim ifadesi olarak ayak öpmek. Tanıkta 

memduhun atının ayağının öpülmesinden bahsedilmektedir. 

G390/2 ķo atuŋ ayaġın egilüp öpeyin şehā / dāl ideyin vücūdumı pāy-i semendüŋe 

ayaġına aķmaķ (birinin) [1] ayağına meyletmek║kadehine meyletmek. 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

ayaġına niśār olmaķ [1] (atın) ayağına saçılmak. 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

ayaġına yüz sürmek (birinin) [2] ayaklarına kapanmak. 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 
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G327/2 ʿaşıķ oynında behāneyle elini öpesin / biŋ niyāz ile ayaġına yüzüŋi süresin 

ayaġını …d(A)n šaşraya baŝmaķ [1] ayağını …d(A)n dışarı basmak, …n(I)n sınırlarını 

aşmak║…n(I)n dışındaki âleme adım atmak. 

G499/1 faŝl-ı ĥazān gibi bozan ķayd-ı vücūdı bāġını / šaşraya baŝdı bu šoķuz dāʾireden ayaġını 

ayaġı topraġına ʿarż itmek (birinin, bir şeyi) [1] birinin huzuruna erişip ayağının toprağına 

kapanarak arz etmek. 

K9/45 kemālini ayaġuŋ topraġına ʿarż idimez / ölilere ķatuban aġlamalıdur anı 

ayaġı üstinde šurımamaķ [1] dengede duramamak, ayakları sürekli kaymak. 

K26/18 memerr-i nās buz olmış miśāl-i mestāne / šurımaz ayaġı üstinde pādişāh ü gedā 

ayaġı yir baŝmamaķ [1] ayakları yere değmemek║çok sevinmek, sevinçten uçuyor gibi olmak. 

M46/8 baŝmadı yir ayaġı şādíden / başı ķurtıldı çünki meźelletden 

ayaġına aķıtmaķ [2] akın akın ayağına getirmek. 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

ayaġına döşenmek [1] ayağının altına serilmek. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

ayaġına düşmek (birinin) [2] ayaklarına kapanmak║içi yanarak çok yalvarmak. 

Ş2/339  öpeyin dest-i şerífin düşeyin ayaġına / bir murādum var eger var ise aŋa imkān 

1.1. ayaklarına kapanmak║içi yanarak çok yalvarmak║kadehine müptela olmak. 

G36/2 öpmege el virmedi düşdüm ayaġına anuŋ / sāķí-i gül-çihrenüŋ el-ān elinden el-ġıyāś 

ayaġına gelmek (birinin) [1] tevazu ya da saygı göstererek birinin yanına gelmek. 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

ayaġına ŝu ķoymaġ (birinin) [1] ayağına su dökmek; özlenen, kıymet verilen misafirlerin 

yorgunluklarını atmaları için ayaklarına su dökme âdeti║ihtiram ile ağırlama. 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

ayaġına varmaķ (birinin) [1] ayağına gitmek; yardım dilenmeye mecbur kalarak bir kimsenin 

yanına gitmek. 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

ayaġını almaķ (birinin) [4] kadehini (elinden) almak║çelme takmak║(güreş terimi) alt 

etmek║canını almak üzere olmak/almak. 
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K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

G430/4 ehl-i bezmüŋ ayaġın almaġa ķaŝd itmişsin / gel e ey zāhid-i nā-dān iriş e meydāna 

ayaķ(lar)da ķalmaķ [4] (şarap bağlamında) kadeh(ler)de kalmak║ayaklar altında kalmak, hakir ve 

zelil bir hâle düşmek. 

K2/40 dest-gíri ol ki ol üftādeler üftādesi / ķaldı ayaķlarda mānend-i şerāb-ı erġavān 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

ayaķdan başa çıķmaķ [1] (şarap) kadehten başa ulaşmak (başa vurmak)║(kemal ehli) en alt 

seviyeden en üst seviyeye ulaşmak, gayret ve sebatla yavaş yavaş yükselmek. 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

 ayaķlamaķ [3] ayak altına almak, çiğnemek║hırpalamak║hor ve hakir duruma 

düşürmek. 

K20/7 ayaķlama ģaźer it bāġbān-ı ķudretden / şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķdur ehl-i kemāl 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

K34/14 ķaldurma zurnapā gibi bālāya başuŋı / eller seni ayaķlamasun nerdübān gibi 

 aʿyān [2] âyan; bir yerin ileri gelenleri, yöneticileri. 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

aʿyān-ı cihān [1] cihanın ileri gelenleri. 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

aʿyān-ı zemín [1] yeryüzünün ileri gelenleri║ağaçlar, çiçekler. 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

ayās [1] Gazneli Mahmud‟un gözde kölesi Ayas. 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

ayaŝofya Ayasofya Camii ve civarı, Ayasofya semti. 

ayaŝofya ŝuyı [1] Ayasofya civarına verilen su. 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

āyāt “āyet”in çoğulu; ayetler. 
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āyāt-ı ţafer [1] zafer ayetleri.  

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

 ʿayb [5] ayıp, kusur, kınanacak davranış. 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

ʿayb olmaya [1] “ayıplanmasın”. 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

ʿaybını yüzine vurmaķ [1], ʿaybını yüzlemek (birinin) [2] bir kimseyi utandırmak ya da pişman 

olmasını sağlamak gibi niyetlerle işlediği hataları yüzüne karşı söylemek. 

K34/16 yanuŋda māh-ı nev gibi noķŝānı olanuŋ / ʿaybın yüzine urma mey-i erġavān gibi 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G502/2 yüzle her vech ile ʿaybını hemān bāde gibi / sevme her ʿaķlı hümāsın uçuran ģayvānı 

 aydın [4] aydın, aydınlık║Aydın. 

 göz. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

 sevgilinin nurlu çehresi. 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

 aydın beg-oġlı muŝšafā [1] Aydın Bey oğlu Mustafa; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden biri. 

Ş2/263 biri aydın beg-oġlı muŝšafādur / cemāli pertev-i mihr-i ēuģādur 

 āyet [1] Kuran‟daki sureleri meydana getiren kelime ya da cümleler; ayet-i kerime. 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

āyet-i raģmet [1] rahmet ayeti║rahmet alameti. 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

 ayıķ aklı başında, kendinde ve bilinçli olan, sarhoş olmayan. 

ayıķ görmemek [1] hep sarhoş ve kendinden geçmiş hâlde görmek. 
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G205/5 içeli cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí / kimse yaģyāyı görmedi ayıķ 

 ayılmaķ <MÇ‟de „iyelmek‟> [1] kendine gelmek, aklı başına gelmek║gaflet uykusundan 

uyanmak. 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān ayıldum  

 āyíne [39] 

1. ayna. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

M4/IV/3 baķma cemāl-i dil-bere ŝūret-perest olup / āyíne içre ŝūrete ne iʿtibār ola 

M8/VII/1 sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G270/3 cūd ile oldı cemāl issi vücūd āyínesi / dildeki şāhid-i maķŝūdumı meşhūd itdüm 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 
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G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

G470/2 delü göŋlüm seni gözler seni ey ķaşı hilāl / yine āyíne gibi yollara idüp naţarı 

G483/3 āyíne gibi gözde vü göŋülde yir ider / her kim ki ola ģüsn ü cemālüŋ muķābili 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

āyíne-i āhen [1] demirden yapılmış ayna. 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

āyíne-i ʿālem [2] âlem aynası║dünya. 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

āyíne-i ʿālem-nümā [4] âlemi gösteren ayna, İskender‟in aynası. Büyük İskender‟in 

İskenderiye‟yi fethettikten sonra Aristo‟ya yaptırarak şehrin limanında yüksek bir sütunun 

üzerine yerleştirttiği bu aynanın şehre yaklaşan gemileri bir aylık mesafeden görebildiği rivayet 

edilir. 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

āyíne-i cām [1] kadeh aynası; ayna gibi kadeh. 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

āyíne-i cān [1] can aynası║(temizlik ve saflık yönüyle) aynaya benzeyen gönül. 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

āyíne-i çerĥ [1] felek aynası, göğün aynası. 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

āyíne-i dídār [3] güzel yüz aynası║Allah‟ın cemalinin nurlarını yansıtan ayna. 

Ş1/1 göŋül göziyle rūy-i yāri gözle / baķup āyíne-i dídārı gözle 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

āyíne-i díde [1] göz aynası; (bakılan nesnelerin görüntülerini aksettirmesi yönüyle) aynaya 

benzeyen göz. 
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G57/2 ĥālí degüldür āyíne-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

āyíne-i dil [4] gönül aynası; (temizlik ve saflık yönüyle) aynaya benzeyen gönül. 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

Ş1/7 çü ebrū-yı siyāha oldı māʾil / šolar sevdā ile āyíne-i dil 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

āyíne-i dünyā [1] dünya aynası. 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

āyíne-i ĥudā [1] Allah‟ın aynası. 

G80/1 mürşid-i kāmil ādemi cām-ı cihān-nümā ider / cām-ı cihān-nümā nedür āyíne-i ĥudā ider 

āyíne-i ʿışķ [2] aşk aynası, aşkın aynası. 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

āyíne-i ʿibret [1] ibret aynası. 

G75/3 nāţır-i zemzem ile zāʾir-i beytü‟l-ģareme / ģacerü‟l-esvedi ģaķ āyíne-i ʿibret ider 

āyíne-i ġayb [1] gayb aynası║kendisinde gayb sırları tecelli eden kimse. 

G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

āyíne-i gerdūn [1] felek aynası. 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

āyíne-i ģüsn [2] güzellik aynası; güzel yüzün aynası. 

G328/2 cefā vü şíve vü nāz ü ʿitābuŋı görürin / ķaçan ki āyíne-i ģüsnüŋe nigāh iderin 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

āyíne-i memāt [1] ölüm aynası. 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 

āyíne-i ruĥ [1] yanak aynası, ayna gibi yanak. 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

āyíne-i rūşen [1] parlak ayna║saf ve temiz gönül. 

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

āyíne-i rūy-i ģaķíķat [1] hakikat yüzünü aksettiren ayna. 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

āyíne-i rūy-i nigār [1] resim gibi güzel sevgilinin yüzünün aynası. 
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G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

āyíne-i rüʾyā [1] rüya aynası. 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

āyíne-i ŝāfí [1] berrak ayna. 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

āyíne-i tíġ [1] kılıç aynası. 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

āyíne-i tíġ-i hüner [1] hüner kılıcının aynası. 

K22/49 baģr-i eşʿār-ı lašíf āyíne-i tíġ-i hüner / naţm ile neśrüm olur gevher-i şemşír-i zebān 

āyíne-i vaģdet [1] vahdet aynası; Allah‟ın birliğini müşahede etme vasıtası.  

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

āyíne-i vuŝlat [1] vuslat aynası. 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

āyíne-i vücūd [1] vücut aynası, vücudun aynası║gönül. 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-i tecellā ide ţuhūr 

āyíne-i źü‟l-celāl [1] celâl sahibi Allah‟ın aynası; Allah‟ın cemalini aksettiren ayna║sevgilinin 

yüzü. 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

1.1. ayna║gönül. 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

M4/V/4 ķalbi zücācın eyleme bir kimsenüŋ şikest / dirseŋ ki āyíneŋde ola ŝūret-i ŝavāb 

2. bir şeyin ayarının göstergesi║mihek. 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

3. zırh. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

 ʿayn [10] 

1. göz. 

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

2. ayın (ع) harfi. 
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G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

3. kaynak║aynısı, misli. 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

4. aynısı, aslı, misli, ta kendisi. 

M21/III/2 şeh-per-i ʿanķā-yı ķāfuŋ ʿaynıdur sorġucumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

5. zât. 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

K20/34 ebü‟s-suʿūd efendi ķapusınuŋ ķulı ol / ki ʿaynı ʿayn-ı ʿalí gibidür mübārek-fāl 

ʿayn-ı aʿdā [2] düşmanların gözleri. 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

ʿayn-ı ʿadāvetle naţar itmek (birbirine) [1] düşmanlık gözüyle bakmak; düşman gibi bakmak. 

K22/25 biri birine ider ʿayn-ı ʿadāvetle naţar / anuŋ içün irişür encüm-i eflāke ķırān 

ʿayn-ı ʿadū [8]  

1. düşmanın gözü. 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

K6/32 irişdi ŝarŝar-ı ķahrı vilāyet-i şarķa / tozıtdı ʿayn-ı ʿadūya ķum ile kāşānı 

K7/8 yil gibi atlar ile šayy-i mekān eyleyelüm / ķoyalum ʿayn-ı ʿadūya bu ġubār-ı kederi 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

1.1. düşmanın gözü║rakibin gözü. 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

ʿayn-ı ʿālí [1] yüce, mukaddes bir su. 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

ʿayn-ı ʿazíz [1] aziz zat, zât-ı âlî. 

M1/V/2 ʿayn-ı ʿazízüŋ ķıble-nümādur / ey ehl-i ģālüŋ ferĥunde-fāli 

ʿayn-ı ʿināyet [4] inayet gözü; iyilik, yardım ve ihsan gözü. 

K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 
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K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

ʿayn-ı ʿirfān [1] irfan gözü. 

G115/2 başdan ayaġa göz ol mihr-i cihān-tāb gibi / ʿayn-ı ʿirfān ile bünyānuŋı bínā idegör 

ʿayn-ı ʿiŝyānı çıķarmaķ [1] isyan gözünü çıkarmak║isyanı terketmek║tövbe ve istiğfar etmek. 

G350/4 nāţır-i nā-maģrem olma ʿayn-ı ʿiŝyānı çıķar / yüze gelmişlerden ol deryā-yı istiġfārdan 

ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem [1] âlemin Kâbe‟sinin aynısı, bir eşi. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

ʿayn-ı miģnet [1] mihnet kaynağı║mihnetin ta kendisi. 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

ʿayn-ı seʿādet uyĥuda olmaķ [1] saadet gözü uykuda olmak; bahtı uyumak. 

G371/2 melūl olur görimez āfitāb-ı dídāruŋ / kişide ʿayn-ı seʿādet olınca uyĥuda 

ʿayn-ı ʿuşşāķ [5] âşıkların gözleri. 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-ı ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

G127/1 ʿayn-ı ʿuşşāķa cihān ĥāne-i evbāş gelür / encüm-i çerĥ-i felek dāne-i ĥaşĥāş gelür 

G353/2 dökilsün ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşk-i ĥūníni / işigüŋde ķıyāmet günlerinden bir nişān olsun 

ʿayn-ı vefā [2] vefanın ta kendisi, bizzat vefa. 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

Ş2/306 cefāsı bunlaruŋ ʿayn-ı vefādur / dil-i bímāra düşnāmı duʿādur 

ʿayn-ı żarar [1] safi zarar. 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

ʿayn açdurmamaķ [1] göz açtırmamak; (kılıç yalımları ve düşman bağlamında) gözünü açmasına 

fırsat vermemek║şiddetli baskı altına alarak karşı koymasına, kaçıp kurtulmasına imkân 

tanımamak, aman vermemek. 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

ʿaynı açuķ [1] gözü açık, “uyanık”║kalp gözü açık. 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 
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ʿaynı ʿuyūn eylemek [1] gözünü dört açmak; yakaza (=manevi uyanıklık) hâlinde olmak║gözünü 

pınarlara döndürmek; çok ağlamak. 

K5/5 ŝalāģ u zühd ü tilāvetde ʿaynı eyle ʿuyūn / ŝafā-yı ķalb ile gūş eyle źikr-i sübģānı 

ʿaynına gelmemek [7] gözü görmemek. 

1. gözüne kıymetli görünmemek, bir anlamı olmamak. 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

2. gözüne büyük, zorlu bir iş gibi görünmemek, gözünü korkutmamak, gözünü yıldırmamak. 

G60/6 ziyāde ʿāşıķun ölmek dirilmek ʿaynına gelmez / bu der-bend-i ecelden öte ŝaģrā-yı selāmet var 

3. umrunda olmamak. 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

ʿaynını giryān itmek [1] ağlatmak║üzmek, keder vermek. 

M9/I/4 niçe ifrítlerüŋ ʿaynını giryān itdüŋ / niçe dívān-ı şeyāšíni períşān itdüŋ 

ʿaynınuŋ yaşı kesilmemek [1] gözünün yaşı dinmemek; hep ağlamak, dert ve ızdırap içinde 

olmak. 

G478/1 vücūdum ķāf-ı ʿışķ ancaķ kesilmez ʿaynumuŋ yaşı / taŝavvur itdügüm olmaz oŋılmaz baġrumuŋ başı 

 ʿayne‟l-yaķín [6]  

1. gözüyle, kendi gözleriyle. 

K13/10 göreyin dirsen yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

K13/14 ʿārıżuŋla laʿl-i cān-baĥşüŋ gören ʿayne‟l-yaķín / didi kim düşmiş ģayāt ābına bir engüşterín 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

2. aşikâre, zahiren. 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

3. aynı ile, tıpkı. 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

 ayru ayrı, uzak. 

ayru düşmek [3] ayrı düşmek, ayrı olmak, uzak kalmak. 
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G443/1 ayru düşdüm nūr-ı dídemden gözüm yaşı gibi / ķanlar aġlarsam demidür baġrumuŋ başı gibi 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

1.1. ayrı düşmek, ayrı olmak, uzak kalmak║aşktan, şevkten ve hayranlıktan perişan olmak/yerle 

bir olmak? 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 

ayru olmaķ [3] ayrı olmak, ayrı düşmek, uzak kalmak. 

G57/6 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / yārinden ayru olanuŋ ayruķsı ģāli var 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

 ayruġ, ayruķ [4] 

1. başka, başkası, gayrısı, bir şeyin haricinde olan her şey. 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

G43/3 hezār tevbe mey-i maʿnevíden ayruġına / şerāb ʿaķluma gelmez bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

2. artık, bundan böyle. 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 

ayrulıġ, ayrulıķ [2] ayrılık. 

M24/IV/1 ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

M49/8 sevgülü yār ayrulıġı hey ne yamandur / ʿāşıķ olana 

ayrulıķ eyyāmı [1] ayrılık zamanı. 

M15/II/2 nā-gehān irdi ķıyāmet gibi ģayret günleri / ayrulıķ eyyāmı hicrān vaķti fürķat günleri 

 ayrulmaķ [8]  

1. bir kimseden ya da nesneden ayrı düşmek, uzak kalmak, ayrılmak. 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

2. ayrılmak, gitmek║vedalaşmak. 

G65/2 šurmaz tesellí eyler cānānum ayrulurken / acı gelür ölümden bu şekker-i mükerrer 
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ayrılacaķ demler [1] ayrılığın yaklaştığı vakitler. 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

 ayurmaķ [7] ayırmak. 

1. iki ya da daha fazla kişiyi/nesneyi birbirinden uzaklaştırmak, ayrı düşürmek, koparmak. 

G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

G510/5 cānı dilerem ayrula bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayurdı 

2. ayrı görmek, aralarında fark gözetmek.  

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

3. uzaklaştırmak, göndermek, sürmek. 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

az [2] (müddet bağlamında) kısa, dar, kısıtlı. 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

az šamaʿ çoķ ziyān eyler imiş [1] “az tamah etmek çok zarara uğratırmış.” 

G296/1 būseŋi biŋ cāna degüşdüŋ hemān / eyler imiş az šamaʿ çün çoķ ziyān 

az zemān içre [1] kısa bir süre içinde. 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

ʿaźāb azap, işkence, büyük sıkıntı. 

ʿaźāb-ı rūģ olmaķ [1] ruh azabı olmak, ruha azap vermek║kabir azabı gibi gelmek. 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyānı ķo 

āzād azat, serbest, kurtulmuş, hür. 

āzād eylemek [2] azat etmek, halas etmek, kurtarmak. 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

āzād olmaķ [1] azat olmak, halas bulmak, kurtulmak. 

M46/7 boynı baġlu ķul oldı dergāha / oldı āzād bend-i miģnetden 

āzāde her türlü bağdan kurtulmuş, hür, kayıt altında olmayan. 

āzāde olmaķ [2] her türlü bağdan kurtulmak, berî olmak. 
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G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

azdurmaķ [1] azdırmak, saptırmak, yoldan çıkarmak. 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

āźer [1] ateş  sancağın altın mahçesinin saçtığı parıltılar. 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

azırġanmaķ [1] az bulmak, küçümsemek, hor bakmak. 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

ʿaţím yüce, büyük, azametli. 

ʿaţímü‟ş-şān [2] şanı yüce. 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

 ʿazíz [1] kıymetli, mukaddes. 

K19/4 ʿazíz cānuŋı göz göre odlara atuben / revā mıdur geyesin şimdi cāme-i zerrín 

 ʿazm kesin niyetle yola çıkma, gitme. 

ʿazm eylemek, ʿazm itmek [11] gitmek, yönelmek. 

K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

G363/5 kaʿbe-i maķŝūda ʿazm eyle ģarāmíden ŝaķın / cānib-i ģaķdan oyalar ŝoģbet-i yārānı ķo 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

ʿazm-i ġazā eylemek [2]  

1. gazaya gitmek, sefere çıkmak. 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

2. gazaya meyletmek, gazaya rağbet etmek. 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 
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ʿazm-i beķā itmek, ʿazm-i beķā ķılmaķ [2] ebediyete intikal etmek║ölmek. 

K33/6 kişi deryā-yı fenādan ki ide ʿaţm-i beķā / keştí-i cüssesine yelken olur bād-ı miģen 

M8/VII/1  sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

ʿazm-i cibāl itmek [1] (pîr bağlamında yavaş yavaş) dağa tırmanmak. 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

ʿazm-i deryā eylemek [1] denize açılmak. 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitseŋ ġalašadan yaŋa 

ʿazm-i kūhsār itmek [1] dağlara gitmek, dağlara çıkmak. 

K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģ gibi ʿazm-i kūhsār 

ʿazm-i sefer itmek [1] sefere çıkmak. 

G260/1 ʿazm-i sefer itdüm yine cānān ile gitdüm / bir mūr-ı żaʿífem ki süleymān ile gitdüm 

ʿazm-i sümüv ķılmaķ [1] yüceliğe yönelmek║âlem-i bâlâya gitmek║ölmek.  

M46/11 didi ehl-i semā aŋa tāríĥ / ķıldı ʿazm-i sümüv lešāfetden 

ʿazm-i şikār itmek [1] avlanmaya çıkmak, ava gitmek. 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 
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1.2. B 

 bāb [4]  

1. kapı. 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

1.1. kapı║bab, kitap bölümü. 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

bāb-ı ʿadem [3] yokluk kapısı, hiçlik kapısı. 

G224/4 bāb-ı ʿademden eylemek içün beni revān / bār-ı firāķuŋ ile belümi ĥam eyledüŋ 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 

bāb-ı ʿālí-şān [1] şanı yüce kapı. 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

bāb-ı cūd [1] cömertlik kapısı. 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

bāb-ı fenā [1] yokluk/fenafillah kapısı. 

G17/5 ʿāşıķ olan kişiler bāb-ı fenādan geçimez / ķāmeti olmayıcaķ dāl-i ʿadem gibi dü-tā 

bāb-ı ģabíb [1] sevgilinin kapısı. 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

bāb-ı ģaķ [1] Hakk‟ın kapısı║Süleymaniye Camii. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

bāb-ı ĥayrātın açmaķ [1] hayır hasenat kapısını açmak. 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

bāb-ı mey-ĥāne [1] meyhanenin kapısı. 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

bāb-ı muģyiddín [1] Şeyhülislam Fenarizade Muhyiddin Çelebi‟nin kapısı. 

K19/27 maķarr ü mesken ü meʾvā-yı zümre-i ʿulemā / muʿín-i dín-i nebí yaʿní bāb-ı muģyiddín 

bāb-ı raģmet [1] rahmet kapısı║Süleymaniye Camii. 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

bāb-ı lušf [1] lütuf kapısı║lütuf babı.  
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K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı reşíd 

bāb-ı rüşvet [1] rüşvet kapısı║rüşvet meselesi. 

K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

bāb-ı ŝaġír [2] küçük kapı. 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 

bāb-ı seĥā [1] cömertlik kapısı. 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

bāb-ı ümíd [1] ümit kapısı. 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

bāb-ı vuŝlat [1] vuslat kapısı║vuslat ihtimali. 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

bāb-ı yār [1] sevgilinin kapısı. 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda / pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

bāb-ı ţafer [1] zafer kapısı. 

K7/16 mehdí-i devr ü süleymān-ı zemān şāh-ı cihān / ki açar dest-i duʿāsı ile bāb-ı ţaferi 

bāb açmaķ [1] kapı açmak║bir babı (=bölümü) açıklamak║bir hususu açıklamak. 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

bāb ü der [1] her iki kelime de “kapı” anlamındadır; kapılar. 

K7/19 görinen tuġları mürġ-ı hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

bābı açuķ [1] kapısı açık; her geleni misafirperverlikle karşılayan, kimsenin geri çevrilmediği. 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

bābına varmaķ (birinin) [1] kapısına gitmek║el açmak, yardım ve ihsan dilemek. 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

 baba [1] baba║varlık sebebi / baba║koruyucu, hami. 

G171/3 şevķümüz var gün gibi seyr-i vilāyet eylerüz / pír-i ʿışķuz maʿrifet evlādınuŋ babasıyuz 

babam oġlı fülān [1] nazikçe “ben”║herkes.  

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

 bāc vergi. 

bāc ʿāmili [1] vergi toplamakla görevli kimse, bacçı, haraççı, haraçgüzar. 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bāc ʿāmili yanında her gāh 
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 bād [2] rüzgâr, yel. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

bād-ı āh [6] ah rüzgârı; ah çekilirken verilen soluk. 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķā vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G473/1 o mest-i nāzı ŝanmaŋuz yürür geh šoġru gāh egri / nihāl-i ķaddini irdükçe eyler bād-ı āh egri 

G484/4 bulıtlar gibi bād-ı āhum ile šaġlara düşdüm / gelüp mecnūn-ı şeydāŋı temāşā itseŋ olmaz mı 

bād-ı ʿaķím [1] yağmur getirmeyen, sonu gelmeyecekmiş gibi esen, nahoş rüzgâr. 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

bād-ı behār [1] bahar rüzgârı. 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

bād-ı ecel [1] ecel rüzgârı. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

bād-ı fenā [1] fena rüzgârı, yokluk rüzgârı║ölüm/ecel rüzgârı. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

bād-ı fesād ü şirret [1] fesat ve kötülük rüzgârı. 

K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād ü şirreti 

bād-ı ġurūr [1] gurur rüzgârı║böbürlenerek şişinme. 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

bād-ı ĥazān [2] sonbahar rüzgârı. 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

bād-ı hevā [1] hırs rüzgârı║meccanen, havadan gelme; kolay yoldan ulaşma. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

bād-ı hevā-yı manŝıb [1] mansıp hırsının rüzgârı║kolay yoldan mevki makam sahibi olma hevesi. 

M19/III/1 bād-ı hevā-yı manŝıb ile nitekim ģabāb 

bād-ı maģabbet [1] muhabbet rüzgârı. 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 
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bād-ı miģen [2] mihnetler rüzgârı. 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen 

K33/6 kişi deryā-yı fenādan ki ide ʿaţm-i beķā / keştí-i cüssesine yelken olur bād-ı miģen 

bād-ı nefs [1] nefsin rüzgârı. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

bād-ı nesím-i lušf [1] lütfun nesim yeli. 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

bād-ı raģmet [3] rahmet yeli. 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

bād-ı ŝabā [11] sabâ rüzgârı, nesim, yumuşak ve latif esen yel. 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K12/12 muʿāvenet ķıluben šurmayup yiler yopurur / ricāl-i ġayb gibi her nefesde bād-ı ŝabā 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M29/I/2 nāleden bir kimse gelmez yanuma / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/II/2 eyleyüp aģvālümi bir bir beyān / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/III/2 mācerā-yı díde-i giryānumı / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/IV/2 hey ne müşkil derd olur bu iştiyāķ / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/V/2 olmasun yaģyā gibi maģzūn ü zār / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-ı ŝabā alur ĥarāc 

bād-ı ŝabā-yı āh [1] ahın sabâ yeli; sabâ yeline benzeyen ah. 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

bād-ı ŝarŝar [1] sert ve yağışlı fırtına. 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 

G466/2 ŝarŝıldı düşdi cümle ĥazān yapraġı gibi / esdi fenā vilāyetinüŋ bād-ı ŝarŝarı 

bād-ı seģer [1], bād-ı seģergāh [1] seher vakti esen rüzgâr, tanyeli. 

M6/VIII/2 virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

bād-ı ŝubģ [2] sabah rüzgârı. 
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K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģ gibi ʿazm-i kūhsār 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

bād-ı şimāl [2] kuzey rüzgârı. 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

K33/15 šutalum yil götürür taĥt-ı süleymānuŋ ola / felegüŋ bād-ı şimāli ķomaya ŝaġ u esen 

bād-ı şitā [2] kışın esen sert rüzgâr. 

K26/2 çıķardı ģulle-i istebraķın nebātātuŋ / şecerleri ķara çullarda ķodı bād-ı şitā 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ / eyledi bād-ı şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

bāda virmek [2] yele vermek║heba etmek, telef etmek. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

G504/2 me-bādā bāde-i ġaflet vire cān ĥırmenin bāda / muķayyed olma dünyā ķaydına arslanum uŝlan hey 

bādbān [3] yelken. 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 

 Süleymaniye Camii‟nin kubbeleri. 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur  

 ak sakal. 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

bādbān-ı keştí-i deryā-yı ģasret [1] hasret denizinin gemisinin yelkeni  şairin viran evindeki 

örümcek ağı. 

G381/2 ĥāne-i vírānemüzde sāyebān-ı ʿankebūt / bādbān-ı keştí-i deryā-yı ģasretdür bize 

baʿde ĥarābi‟l-baŝra [1] “Basra harap olduktan sonra”║iş işten geçtikten sonra. 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābi‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

 bāde [5] içki, mey, özellikle şarap. 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G502/2 yüzle her vech ile ʿaybını hemān bāde gibi / sevme her ʿaķlı hümāsın uçuran ģayvānı 

 Kevser. 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

bāde-i cām-ı elest [1] Elest kadehinin şarabı. 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 
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bāde-i ġaflet [1] gaflet şarabı. 

G504/2 me-bādā bāde-i ġaflet vire cān ĥırmenin bāda / muķayyed olma dünyā ķaydına arslanum uŝlan hey 

bāde-i ģamrā [1] kırmızı şarap. 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

bāde-i şevķ [1] iştiyak şarabı. 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

bāde-i tevģíd [1] tevhit şarabı, birlik şarabı. 

G114/7 oķısun bu şiʿr-i yaģyāyı bülend āvāz ile / bāde-i tevģíd ile anlar ki serĥoş oldılar 

bāde-i viŝāl [1] vuslat şarabı. 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

 bāde-ĥˇār [1] içki içen, ayyaş, bekri. 

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

bāde-nūş şarap içen. 

bāde-nūş olmaķ [1] şarap içmek. 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

bāde-nūşān [1] “bāde-nūş”un çoğulu; şarap içenler, ayyaşlar. 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 

bāde-perest [1] içkiye/kadehe tapan; kadehin önünde eğilen surahi║içkiye çok düşkün 

olan kimse. 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

 baʿd ez-ān [1] ondan sonra. 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

bādí ilk, evvel. 

bādí naţarda [1] ilk görüşte, ilk bakışta. 

G16/1 baķınca āyineveş bādí naţarda saŋa / maģabbet ile yir itdüm bu çeşm-i terde saŋa 

 bāġ [16] bağ, bahçe; yeşillik, ağaçlık ve çiçekli yer. 

K13/2 sākí-i kevser gibi destinde altun šāsı var / bāġda zerrín-ķadeģler oldı ʿayn-ı ģūr-i ʿín 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 
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Ş2/49 heves bāġında cānı bir yüzi gül / períşān eyledi mānend-i bülbül 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

Ş2/282 ʿibādet bāġınuŋ serv-i revānı / ţarāfet kānı şíve būstānı 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-ı ŝabā alur ĥarāc 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

bāġ-ı cemāl [1], bāġ-ı ģüsn [1] güzellik/güzel yüz bağı, güzellik/güzel yüz bahçesi. 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

bāġ-ı cennet [5] cennet bağı, cennet bahçesi. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 

bāġ-ı cihān [2] cihan bağı║dünya. 

K26/50 idüp vücūdını bāġ-ı cihānda berĥordār / devām-ı devletini eylesün ziyāde ĥudā 

G118/3 ķayd idinür ķalender olan šavķ-ı laʿneti / bāġ-ı cihānda kendülerin baġa ŝaldılar 

bāġ-ı cinān [2] cennet bağı, cennet bahçesi. 

M49/2 māʾí ridāsı ŝanasın āb-ı revāndur / bāġ-ı cināna 

G116/2 bilmezlük itdi kendüyi bildürdiler hemān / bāġ-ı cināndan ādemi dünyāya ŝaldılar 

bāġ-ı cināna girmek [1] cennet bağına girmek║cennete gitmek. 

G503/6 deryā-yı raģmetüŋden yā rabbi çoķ degüldür / bāġ-ı cināna girse bir iki üç tebāhí 

bāġ-ı irem [1] İrem bağı║cennet. 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

bāġ-ı murād [1] murat bağı║hacetleri gerçekleştirmesi ümit ve arzu edilen memduh. 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 
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bāġ u gülşen [1] bağlar ve gül bahçeleri. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

 baġ ip, sicim. 

baġ baġ [1] sicim sicim. 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum baġ baġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

 bāġbān [1] bahçıvan. 

Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

bāġbān-ı ķudret [1] kudret bahçıvanı║Allah. 

K20/7 ayaķlama ģaźer it bāġbān-ı ķudretden / şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķdur ehl-i kemāl 

 baġdād [4] Bağdat. 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

 baġır [1] bağır, sine, göğüs║iç; kalp, yürek; ciğer. 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

baġır başı [3] bağırdaki/ciğerdeki/yürekteki yara║derin keder ve ızdırap. 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G443/1 ayru düşdüm nūr-ı dídemden gözüm yaşı gibi / ķanlar aġlarsam demidür baġrumuŋ başı gibi 

G478/1 vücūdum ķāf-ı ʿışķ ancaķ kesilmez ʿaynumuŋ yaşı / taŝavvur itdügüm olmaz oŋılmaz baġrumuŋ başı 

baġrı delinmek [1] (inci için) ortasından delik açılmak║(Yahya için) içine ızdırap işlemek, çok 

müteesir olmak. 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

baġrı ķan olmaķ [1] bağrı kan olmak║çok ızdırap çekmek.  

G26/1 nice bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

baġrı yanıķlar [1] bağrı/içi/yüreği/ciğeri yanıklar║dertliler, derdi içini yakanlar║âşıklar. 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

baġrı kebāb olmaķ [1] bağrı kebap olmak, ciğeri yanmak║içi yanmak, çok derinden üzülmek. 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

baġrı yaġı erimek [2] bağrının yağı erimek; içinin/yüreğinin yağları erimek║(korkulan bir şeyin 

gerçekleşmesi ihtimaline bağlı olarak) endişe içinde olmak. 
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Ş1/160 yanaldan gün gibi ģüsni çerāġı / eridi ehl-i ʿışķuŋ baġrı yaġı 

Ş2/22 yaķaldan şerʿ ile rūşen çerāġı / eridi ehl-i küfrüŋ baġrı yaġı 

baġrı yufķa [2] bağrı yufka, yufka bağırlı, yufka yürekli║yumuşak kalpli, merhametli. 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

baġrına baŝmaķ (birini/bir şeyi) [4]  

1. bağrına basmak║sevgi ve şefkatle kucaklamak, sarılmak. 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

1.1. bağrına basmak║sevgi ve şefkatle kucaklamak, sarılmak║himaye etmek, korumak, 

benimsemek. 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

baġrına ŝarmaķ (birini) [1] kucaklamak, sarılmak. 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

baġrına šaş baġlamaķ [1] bağrına taş (=Güneş ve Ay) bağlamak. Hazreti Muhammed‟in bir 

yokluk zamanında açlıktan karnına taş bağlamasına telmih vardır. 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

baġrına šaşlar baŝmaķ [1] bağrına taşlar basmak║riyazette karnına taş basarak sünneti takip 

etmek║güç bir duruma ses çıkarmadan tahammül göstermek, rıza göstermek 

G257/6 ķāmetüm ģalķa ķılup baġruma šaşlar baŝayım / olayın zühd ile ĥātem gibi illerde be-nām 

baġrını ĥūn eylemek, baġrını ĥūn itmek [1] bağrını kan etmek. 

1.1. çok ızdırap çektirmek. 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M49/7 baġrumı ĥūn itdi benüm fürķat-i cānān / miģnet-i hicrān 

1.2. kendini kendi eliyle ızdıraba düşürmek. 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

baġrını ķara ķan eylemek (birinin) [1] çok derin ızdıraba ve kedere gark etmek. 

M18/II/4 dem-be-dem baġrın ķızılbaşuŋ ķara ķan eyleyen 
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baġrını kebāb itmek (birinin) <MÇ‟de „baġrını ĥarāb itmek‟>  [1] Aşağıdaki tanıktan bir önceki 

beyitin son kelimesi “ĥarāb”tır. Ayrıca beyitte yer alan “nâr ve yakmak” kelimeleri bu beyitte 

“harâb” yerine “kebâb” kelimesinin yer alması gereğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.  

bağrını kebap etmek, ciğerini yakmak, ciğerini dağlamak║içini yakmak║çok derin ızdıraba ve 

kedere gark etmek. 

M14/V/2 taĥtını yaķmaķ anuŋ baġrını itmişdür kebāb / ölmedin nār-ı cehennemle aŋa oldı ʿaźāb 

 baġışlamaķ [1] (Allah) kuluna uzun ömür verip sevdiklerini ondan mahrum bırakmamak. 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

 baġlamaķ [3] bağlamak. 

1.1. (zararlı deliyi zaptetmek için) zincire vurmak║(dünya kayıtları bağlamında) esir etmek, 

meşgul etmek, başka şeyle uğraşamaz hâle getirmek. 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

1.2. yerine koymak║âşık etmek║zincire vurmak. 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

1.3. (iltihaplanmış gözü) bir kumaşı sarıp düğümlemek yoluyla örtmek. 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

 baġlu bağlı, bağlanmış. 

baġlu ģımāra döndürmek [1] bağlı eşeğe çevirmek. 

G471/4 maʿní yüzinde maʿŝıyet baġlu ģımāra döndürür / müktesib-i ŝaġāyiri mürtekib-i kebāyiri  

 bahādır [2] yiğit, cesur, kahraman. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

 bahādırlıġ [1] yiğitlik, cesaret. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

 baģr [10]  

1. deniz. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

K7/5 boġazını alalum baģr gibi sürĥ-serüŋ / geçelüm taĥt-ı süleymānlar ile üsküderi 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 
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M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

baģr-i ʿadem [1] yokluk denizi, hiçlik denizi. 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

baģr-i ʿālem [4] âlem denizi║dünya. 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

baģr-i āsümān [1] gökyüzü denizi. Eskilerin gökyüzünün ve yeryüzünün karşılıklı olarak 

birbirlerini yansıttıkları telakkisine dayanan bir terkiptir. 

Ş2/18 zihí ķudret zihí sırr-i nihāní / muʿallaķ ķıldı baģr-i āsümānı 

baģr-i ʿašā [1] ihsan denizi. 

K24/25 yaʿní ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet / baģr-i ʿašā vü māh-ı vefā menbaʿ-ı seĥā 

baģr-i bí-kenār [1] sahili olmayan deniz, engin deniz. 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

baģr-i bí-pāyān-ı ʿadl [1] adaletin engin denizi; engin denize benzeyen, sınırsız adalet. 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbā [1] ahiretin engin denizi; engin ahiret denizi. 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

baģr-i cihān [3] cihan denizi║dünya. 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 

M19/III/2 baģr-i cihānda kendüŋe gel virme ıżšırāb 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

baģr-i cūd [1] cömertlik denizi║Semiz Ali Paşa. 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

baģr-i devlet [1] kudretli hükümranlığın denizi. 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 
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baģr-i dil [1] gönül denizi. 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

baģr-i ecel [1] ecel denizi. 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

baģr-i envār [1] nurlar denizi. 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

baģr-i envār-ı ŝafā [1] safa nurları denizi. 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

baģr-i eşʿār [1] şiirler denizi. 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

baģr-i eşʿār-ı lašíf [1] latif şiirlerin denizi║latif şiirlerin bahri. 

K22/49 baģr-i eşʿār-ı lašíf āyíne-i tíġ-i hüner / naţm ile neśrüm olur gevher-i şemşír-i zebān 

baģr-i felek [1] felek denizi. Eskilerin gökyüzünün ve yeryüzünün karşılıklı olarak birbirlerini 

yansıttıkları telakkisine dayanan bir terkiptir. 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

baģr-i fenā [2] yokluk denizi║fenafillah denizi. 

G104/1 ŝoymadın dest-i ecel ŝoyındılar ebdāllar / geçdiler baģr-i fenādan yundılar ebdāllar 

G467/5 baģr-i fenāda ġayrileri yüze gelmesün / šutsun cihān yüzini ķamu rūm erenleri 

baģr-i ġazel [5] gazel denizi║gazel bahri. 

Ş2/128 olupdur ķulzüm-i naţm içre ġavvāŝ / sözi baģr-i ġazelde gevher-i ĥāŝ 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

baģr-i gevherdār, baģr-i güherdār [2] içinde inciler saklı olan deniz. 

G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

baģr-i günāha batmaķ [1] günah denizine batmak║çok büyük günaha girmek, çok günaha girmek. 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

baģr-i ģayret [3] hayret denizi. 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 
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K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

baģr-i ģasenāt [1] hayırlar, iyilikler denizi║güzellikler denizi. 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

baģr-i ģüsn [1] güzellik denizi. 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

baģr-i iģsān [1] ihsan denizi. 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

baģr-i ʿilm [1] ilim denizi. 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

baģr-i imkān [1] imkân denizi. Bir kelâm terimi olan imkân, Allah‟ın varlığını ortaya koyan 

delliller arasındadır. Kâinattaki bütün varlıklar mümkindir yani var olmak için başkasına muhtaç 

olma özelliğine sahiptir. Mümkin olan tabiata ve nesnelere varlık veren, mümkin özelliği 

taşımayan, varlığı zorunlu olan Allah‟tır. 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

baģr-i kemāl [2] kemal denizi. 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

G391/4 aķar ŝular gibi baģr-i kemāle šālib olanlar / fenā-ender-fenā oldı der-i deryā-yı taķvāda 

baģr-i kemāl-i hū [1] Allah‟ın kemalinin, mükemmelliğinin denizi.  

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

baģr-i kerem [1] kerem denizi, cömertlik denizi. 

K1/38 sulšān-ı ümem baģr-i kerem mefĥar-i ʿālem / sālār-ı ʿacem şāh-ı semerķand ü buĥārā 

baģr-i ķulzüm [1] Kızıldeniz. 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

baģr-i maʿrifet [1] marifet denizi, irfan denizi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

baģr-i meʿāní [1] manalar denizi. 

G462/4 baģr-i meʿāníde hep yüze gelenler baŋa / yüri yüzüŋ ķarasın yaşuŋ ile yu didi 

baģr-i melāģat [2] güzellik denizi. 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā  
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G108/3 yārüŋ ebrūsı gibi baģr-i melāģat mevcidür / yaraşur olursa manţūr-i ülü‟l-ebŝār şiʿr 

baģr-i mevvāc [1] dalgalı deniz║Osmanlı ordusu. 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

baģr-i muģíš [2] okyanus. 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G501/2 dervíş ĥāšırında ki rāy-ı riyā ola / baģr-i muģíš ile yuyımaz göŋli pasını 

baģr-i muģíš-i ʿışķ [1] aşk okyanusu. 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

baģr-i muģíš-i ʿışķ olmaķ [1] aşk okyanusu kesilmek. 

G357/3 yā ilāhí bu ne sırdur kim müríd-i ʿışķ olup / saʿy ile baģr-i muģíš-i ʿışķ olur bir ķašre ŝu 

baģr-i muģíš-i vaģdet [1] vahdet okyanusu. 

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

baģr-i muŝaffā [2] tertemiz, berrak, dibi görünen deniz. 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

G446/1 kendümi cemʿ eyledüm baģr-i muŝaffā gibi / gökde śüreyyā gibi levģ-i muʿallā gibi 

baģr-i naţm [7] şiir denizi. 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

baģr-i nūr [1] nur denizi. 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

baģr-i revān [2] deniz. 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 

G486/4 bu ʿışķ-ı pāk ile yoluma kimse mi gelür / baģr-i revān gibi ele virmem boġazumı 

baģr-i sefíd [1] Akdeniz. 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

baģr-i seríʿ [1] dalgalarının hareketi çok hızlı olan deniz║serî bahri; bir aruz vezni kalıbı. 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 
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baģr-i ʿulūm [1] ilimler denizi. 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

baģr-i ʿummān-ı ŝafā [1] safa okyanusu. 

G311/1 ķapadum ʿayn-ı ʿiŝyānı enís-i aŝfiyāyem ben / havā ile bulanmaz baģr-i ʿummān-ı ŝafāyem ben 

baģr-i vaģdet [1] vahdet denizi. 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

baģr ü ber [10] denizler ve karalar║bütün dünya. 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü nāzm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

M18/I/2 baģr ü berrüŋ pādişāhı āl-i ʿośmāndur gelen 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kerre 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

G269/4 pādişāh-ı naţm ü neśrem baģr ü ber sulšānıyem / leşker-i eşʿārdan bir ʿālí dívān eyledüm 

G504/6 šaríķ-i naţm ü neśrüŋ baģr ü berrüŋ pehlevānıyuz / şerāb-ı ʿışķ ile mestüz tehí olmaz bu meydān hey 

2. aruz vezninde en küçük birim olan tef‟ilelerin belirli bir düzende sıralanarak oluşturduğu kalıp. 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

3. fasıl, bab, kısım gibi bölümler hâlinde oluşturulmuş eserlerin büyük bölümlerinden her biri. 

baģr-i ʿışķ [1] aşk bahri, aşk konulu bölüm. 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

baģś tartışma, münazara. 

baģś itmek [1] (ilmî) tartışmalar yapmak, münazara etmek. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

baģś-i meʿāní-i furķān [1] Kuran tefsiri üzerine mübahese ve münazaralar. 

K9/13 olurdı bir yaŋa baģś-i meʿāní-i furķān / oķurdı bir yaŋa kurrāʾ-ı sebʿa ķurʾānı 

baģś ü cedel [1] tartışıp münakaşa etmek║ağız dalaşına girmek. 

M19/VI/1ʿāmíler ile baģś ü cedelden ķopar fesād  

baĥşāyiş bahşetme, bağışlama, ihsan. 

baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil [1] faziletlerin sırrını bahşedilmesi. 
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Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 

 baĥt [2] iyi ya da kötü talih, şans. 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

1.1. iyi talih, açık talih. 

M18/IV/1devlet ü iķbāl ü baĥt ü nuŝret-i yezdān ile 

baĥt-ı hümāyūn [1] uğurlu talih. 

K19/54 yig ola baĥt-ı hümāyūn ile güni günden / niteki devr ide eyyām ile şuhūr ü sinín 

baĥt yār olmaķ [1] talih yar olmak; talihi yardımcı olmak, talihi yaver gitmek║mutlu, mesut 

olmak.  

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

baʿíd [1] uzak, ayrı║(murat bağlamında) erişememiş. 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

baʿíd ķılmaķ [1] uzaklaştırmak, uzak düşürmek, ayırmak. 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

 bāʿiś  

1. sebep olan, icap ettiren şey; sebep. 

bāʿiś-i güftār [1] konuşmayı icap ettirecek şey, konuşma vesilesi. 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

2. yön, yol. 

bāʿiś olmaķ [2]  

1. sebep olmak. 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

2. (bir yöne doğru) çekilip götürülmek, sürüklenmek. 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

 baķar öküz, sığır. 

baķaruŋ šurġunı [1] bakarın durgunu║doğuştan işlek bir zekâsı olmayan, donuk öküz. 

G461/2 ģayrete vardı baķar šurur öŋüŋde aġyār / ne ʿaceb mühmel olurmış baķaruŋ šurġunı 

baķdurmaķ [1] baktırmak, bakmasına müsaade etmek. 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 

 baķınmaķ [1] (sağa sola) bakmak; (şiddetli ihtiyaç duyulan bir şeyi) aramak. 
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G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

 bāķí [9] 

1. ebedî, kalıcı, daimi, fena bulmayan, payidar. 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

G113/5 şükūfeler gibi bu būstān-ı fāníde / taŝavvur itme ki bāķí ola beķā gözler 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

2. hükmü sonsuza kadar süren. 

Ş2/83 elümde nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān / senüŋdür pādişāhā bāķí fermān 

bāķí ķalmaķ [2] geride kalmak, yaşamaya devam etmek. 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

1.1. geride kalmak, yaşamaya devam etmek║kalıcı olmak. 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

bāķí ve‟s-selām [1] “(sözü burada kesiyorum), gerisi (=geri kalanı) selâmdır.” 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

 baķmaķ [53] 

1. bakışı bir nesne ya da kimse üzerine çevirmek, bakmak, seyretmek. 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

M4/IV/3 baķma cemāl-i dil-bere ŝūret-perest olup / āyíne içre ŝūrete ne iʿtibār ola 

M22/I/2 cānib-i kūyine baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

Ş1/1 göŋül göziyle rūy-i yāri gözle / baķup āyíne-i dídārı gözle 

Ş1/20 ne dem miģrāba baķsa cān-ı bí-hūş / ķapusı resmi olur gözüme duş 

G16/1 baķınca āyineveş bādí naţarda saŋa / maģabbet ile yir itdüm bu çeşm-i terde saŋa 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G483/4 şems-i cemālüŋe baķımaz kimse ey perí / zírā ki bí-baŝíret ider ʿayn-ı ʿāķili 
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G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

Muk7/3 yüzine baķıcaķ gözüm ķamaşur / aķlıġı oldı gün gibi hemvār 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

2. görmek. 

Muk10/1 bu ne ģüsn ü cemāl olur yā rab / baķıcaķ ʿaķl ü fikr olur maʿdūm 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

3. bakış atmak. 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

4. dikkatini yöneltmek, tetikte olmak, gözetlemek. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

5. ilgi ve iltifat göstermek. 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

6. gözetmek. 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

7. meyletmek; ilgi ve heyecan göstererek teveccüh etmek. 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

M19/I/1 baķma nücūm ile görinen kār-ĥāneye 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

8. aldırış etmek, dikkate almak. 
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G51/6 cenāb-ı ģaķķa yönel baķma mekr eyleyene / ve le‟l-kerímü baĥílun ve le‟l-ģasūdu yesūd 

G502/3 baķma her mest-i mey-i maʿŝıyete bilmeze ur / šoġru yolı ķoyup egriye giden nā-dānı 

8.1. aldırış etmek, dikkate almak║acımak. 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

9. bir şeyin mahiyetini ibret gözüyle görmek.  

G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

baķduķça alur [1] güzelliği hemen göze çarpmaz, baktıkça keşfedilir║baktıkça hayran 

eder║pazarda alışveriş yapar gibi bakar, baktığını alır. 

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 

baķabilmez [2]  

1. bakamayan, bakmayı bilmeyen║kör║kalp gözü kapalı, basiretsiz. 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

2. bakabilmek yeterlik fiilinin olumsuzu, “bakamaz”. 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

baķduķça baķacaġı gelmek [1] bakmaya doyamamak, gözlerini alamamak. 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

baķup ķalmaķ [2]  

1. bakıp kalmak, seyre dalmak. 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zínhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

2. (ağzı açık hayran budalası gibi) bakakalmak. 

G461/2 ģayrete vardı baķar šurur öŋüŋde aġyār / ne ʿaceb mühmel olurmış baķaruŋ šurġunı 
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balı yaġa ķarışdurmaķ [1] balı yağa karıştırmak; birbiriyle imtizaç eden iki şeyi bir araya 

getirip tadını çıkarmak. 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

 bāl kanat. 

bāl ü per [2] her iki kelime de “kanat” anlamındadır; kanatlar. 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

1.1. kanatlar║kol kanat. 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

M1/V/9 ehl-i sülūküŋ bāl ü peridür / bu ķavl-i hādí bu beyt-i ʿālí 

bāl ü per açmaķ [6] kanat açmak, uçmaya hazırlanmak/uçmak. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

M4/I/3 iki cihānı bir ķadem it bāl ü per açup / cibríl gibi sidre-i ʿālíde ķıl maķām 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ģālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G471/5 mürġ-i ģużūruŋ uçura bir gün olur šoġan gibi / bāl ü perin aça uça muţlimeŋüŋ defātiri 

bāl ü per olmaķ [1] kol kanat olmak. 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

bāl ü per yaķmaķ [1] kanat yakmak║aşkı için kendini feda etmek. Klasik edebiyatta pervane, 

şemʻin yani mumun, ışığın âşığıdır. “Gece kelebeği” de denen bu böcek, kendini yakıncaya kadar 

mumun etrafında döner durur. Gündüzleri karanlık yerlerde olan bu hayvan geceleri gördüğü 

ışığa doğru koşar. Kanatları ve vücudu yanar. Bu şekilde şuursuzca yanması onun muma âşık 

oluşuna bağlanır. Şem ve pervane, doğu edebiyatlarının aşk ve sevgili üzerine başlıca 

konularından ve benzetme unsurlarındandır. 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 

 bālā [4] 

1. yüce, yüksek. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

1.1. yüce║gökyüzü. 
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G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

1.2. yüce║gökyüzü║âlem-i bâlâ, melekût âlemi. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

bālāya sürmek [1] yüceltmek║göklere çıkarmak. 

G461/6 šaleb-i šāʿati bālāya sürer ʿísāyı / sebeb-i ġafleti ednāya çeker ķārūnı 

bālā-himem [1] himmetleri yüce olan║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/25 bālā-himem muģíš-i kerem menbaʿ-ı niʿam / āb-ı ruĥ-ı efāēıl ü ser-çeşme-i hüner 

bālā-nişín [1] üstte, yüksekte oturan; sadra oturan║en rütbeli makamda bulunan, 

yüce║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/32 tāʿatüŋdür bí-gümān şān-ı bülendüŋe nişān / ķāmetüŋdür sidre vü šūbā gibi bālā-nişín 

bālā-nişín-i ŝuffe-i eyvān-ı muģterem [1] dergâh-ı muallâ sofasının sadrında oturan║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K10/16 bālā-nişín-i ŝuffe-i eyvān-ı muģterem / ŝāģib-serír-i salšanat-ı evc-i iftiĥār 

bālā-ter [2] yüce, son derece yüksekte bulunan. 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-i nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

balçıġ [1] balçık, bataklık. 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

balıķçıl otaġa [1] balıkçıl kuşunun tüyünden yapılmış sorguç. 

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

 bālín [2] yastık. 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

 bān Macaristan, Romanya, Yugoslavya ve civarlarındaki yerlerde küçük prenslere 

verilen ad. 

bān oġlı bān [2] prens oğlu prens, asılzade. 

K5/41 niçe bān oġlı bān ile niçe ķıral oġlı / serír-i salšanatında sipāhí oġlanı 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

 baŋa [174] bana; birinci tekil şahıs zamirinin yönelme eki almış hâli. 
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K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

M17/II/1 iki dest-i duʿā gibi baŋa seng-i mezār itme / mezārum nā-bedíd it ʿayn-ı ʿuşşāķa ġubār itme 

M17/III/2 muģaŝŝal sālik-i rāh-ı ʿadem oldum ĥudā yekdür / yoġ olmayan var olmaz ölmedin ölmek baŋa yegdür 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

K22/48 şeref-i maʿrifetem šoġrulıġ ile hünerüm / oldı ʿālemde baŋa ʿörf ü iżāfet ʿunvān 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

K24/22 ol müşterí-ʿašıyyet ü nāhíd-menzilet / ķaldurdı başını vü ĥišāb eyledi baŋa 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

M1/III/2 görinmeyenler baŋa görindi / göŋlüm gözinüŋ pasını sildüm 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

M25/III/2 dār-ı ġurbetde źelíl olmaķ ne lāyıķdur baŋa / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 



184 
 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

Ş1/15 ʿibādet baŋa fikr-i yār olupdur / seʿādet miģnet-i dil-dār olupdur 

Ş1/24 vücūdum nefs-i dūnumdan zebūndur / baŋa tesbíģ zencír-i cünūndur 

Ş1/29 şu deŋlü māʾilem cürm ü tebāha / baŋa buġz itmeyen girer günāha 

Ş1/31 baŋa fiʿl-i menāhí muʿteberdür / günāh itmek yanumda bir hünerdür 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

Ş1/65 o gün ol gice idüp baŋa meyli / tesellí itdi bu vech ile ĥaylí 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

Ş2/265 baŋa ol nūr-i dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 
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G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G13/3 raģm-ı dil-dāra sebebdür ĥaste-i ʿışķ olduġum / ʿāşıķ-ı dívānelik ʿayn-ı teʿallüldür baŋa 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G13/6 oķlaruŋ peyk-i beşāretdür eyā ķaşı kemān / zaĥm-ı peykānuŋ gül-i bāġ-ı tevekküldür baŋa 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāre ʿadl ü dād 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G102/3 miśāl-i dāl-i ʿademdür ĥayāl-i ţıll-i vücūd / baŋa vücūd viren ʿayn-ı iʿtibārumdur 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 
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G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G284/4 gāh olur soyınurın ʿışķ ile ebdāl olurın / ķara çullar geyürür baŋa şeb-i hicrānum 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

G338/3 söylemezse şimdi āh itmek żarūrídür baŋa / sevdügüm lušf eylesün almasun āhum söylesün 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 
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G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

G461/3 ķıŝŝa-i leylí vü mecnūnı baŋa aŋmaŋ kim / sevmezin nāķıŝatü‟l-ʿaķlı seven mecnūnı 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

G462/4 baģr-i meʿāníde hep yüze gelenler baŋa / yüri yüzüŋ ķarasın yaşuŋ ile yu didi 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

G465/1 ireli baŋa şerāb-ı ʿışķuŋuŋ keyfiyeti / ne ġam-ı hicrānı fehm itdüm ne źevķ-i vuŝlatı 

G465/5 ĥıdmetinde olduġum ʿayn-ı seʿādetdür baŋa / cānuma minnetdür ey yaģyā o şāhuŋ ĥıdmeti 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

G476/4 yalımum alçaġ olup yürimez idüm ŝu gibi / olsa sen serv-i bülendüŋ baŋa ʿālí naţarı 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unıtdum ġayri eşġāli 

G484/3 baŋa gelmezsin ey ķaşı kemānum bārí tírüŋden / ĥoş-āmed eyleseŋ bir nāme peydā itseŋ olmaz mı 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

baŋa bu dirlikden ölüm yigdür [1] “böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim” 
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G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

baŋa bu yiter kim [1] “…s(A)m bana yeter” 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

baŋa ne virdi alımaz [1] “benimle ne alıp veremediği var?” 

G442/5 bilmezin baŋa ne virdi alımaz ey yaģyā / cevr ider çerĥ-i felek düşmen-i bed-ĥˇāh gibi 

baŋa yazuķ degül mi [1] “bana yazık değil mi?” 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

baŋa yitmez mi bu ki [1] “şu benim için az şey midir?” 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

baŋa yitmez mi bu devlet ki [1] “şu saadet bana yetmez mi?” 

G318/1 baŋa yitmez mi bu devlet ki cefā eyleyesin / vāy aŋa kim ne cefā vü ne vefā eyleyesin 

bang ses, yüksek sesle bağırma. 

bang-i ceres [1] deve çıngıraklarının sallanırken çıkardığı ses  ah ve feryat. 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

bār-ı girān [4] ağır yük, taşıması zor yük. 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

bār-ı girān-ı ġaflet [1] gafletin ağır yükü; ağır gaflet yükü. 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

bār-ı günāh [1] günah yükü, işlenen günahların ağırlığı. 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli 

bār-ı istikbār [1] tekebbür yükü. 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

 bārān [7] yağmur, sağanak yağış. 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 
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 gözyaşı. 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

bārān-ı behār [1] bahar yağmuru  Allah‟ın nuru. 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

bārān-ı belā [2] belâ yağmuru; art arda gelen belâlar. 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

bārān-ı miģnet [1] mihnet yağmuru, sıkıntı yağmuru. 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

bārān gibi yaġmaķ [1] yağmur gibi yağmak║(kadehler) birbiri ardına gelmek, doldurulup 

doldurulup içilmek. 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

bāreka‟llāh [1] “Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, maşallah” anlamında dua. 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

bāreka‟llāhü‟l-muʿín [1] “Herkesin yardımcısı olan Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, maşallah” 

anlamında dua. 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

 bārgāh [1] izin ve hürmetle girilen selâtin çadırı; otak. 

bārgāh-ı bālā [1] yüce otak. 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

bārgāh-ı bí-hemtā [1] emsalsiz otak. 

K12/4 uzatdı her šarafa şāĥsārdan ašnāb / şükūfe ile şecer bārgāh-ı bí-hemtā 

bārgāh-ı devlet [1] saltanat otağı. 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

bārgāh-ı rifʿat [1] yücelik otağı. 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

 bārí [35] bari, hiç olmazsa, en azından. 
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K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

M1/V/5 ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle / şems ü ķamerden ol bārí ĥālí 

M17/IV/3 eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-ı eyvān-ı keyvān ol 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

G477/1 gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı / bizümle dost olmazsaŋ ʿadāvet eyleme bārí 

G484/3 baŋa gelmezsin ey ķaşı kemānum bārí tírüŋden / ĥoş-āmed eyleseŋ bir nāme peydā itseŋ olmaz mı 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 
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bārí teʿālā [2] yüce Bârî; her şeyi takdir ettiği şekilde yaratıp varlık veren yüce Allah. 

Doğrudan “yüce Allah” anlamında da kullanılır. 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

bārid soğuk. 

bārid ŝūret [1] soğuk surat║sevimsiz, nahoş çehre. 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

barmaġ, barmaķ [2] parmak. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

barmaġ ile göstermek [4] parmakla göstermek║çok beğenmek ve takdir etmek. 

K18/14 ķaddini lušf ü tevāżuʿla dü-tā eyleyeli / gösterürler anı barmaġ ile mānend-i hilāl 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

barmaķ ģisābın göstermek [1] parmak hesabı göstermek║uydurma hesaplarla bir alacak-verecek 

kalmadığını göstermeye çalışmak. 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

 baŝíret kalp gözüyle görerek bir şeyin hakikatini kavrama, idrak etme; ileriyi görme, 

öngörü. 

baŝíret ehli [1] basiret sahipleri; kalp gözüyle görenler. 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

baŝíret issi [1] basiret sahibi, basiretli, öngörüsü yüksek. 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

baŝíreti baġlanmaķ [1] gözü bağlanmak, görüşü bağlanmak║iyi düşünemeyecek, gerçeği 

göremeyecek duruma düşmek║davranıp yapılması gereken şeyi yapamamak. 

G183/3 ne siģr ider ʿacebā ģoķķa-bāz-ı laʿl-i lebi / yüzini görimezüz baġlanur baŝíretümüz 

 baŝmaķ [2] ayakla çiğnemek. 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 
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 baş [25]  

1. baş, kafa. 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/239 emín olmaġ içün ĥalķuŋ dilinden / başında dil baġı var kākülinden 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

G290/2 başumda tāc-i seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

1.1. baş║bir şeyin üstü, en üst noktası, tepesi. 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

2. bir şeyin üstü, en üst noktası, tepesi. 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

3. kumandan║4. yara. 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 
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baş çatmaķ [1] baş başa vermek║müşaverede bulunmak. 

M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

baş egmek [12]  

1. karşısındakinin üstünlüğünü kabul ederek ona boyun eğmek. 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

M1/V/3 ķıl ķāmetüŋi serv-i muŝallí / saŋa baş egsün sidre nihāli 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

2. eyvallah etmek. 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

3. bir sultanın otoritesine bağlanmak. 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

4. selam vermek için başı hafifçe öne eğmek║râm olmak. 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

baş ķoşmaķ [1] birlikte düşüp kalkmak, ekürilik etmek. 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

baş tācı [2] çok sevilip kıymet verilen, baş üstünde tutulan, aziz nesne ya da kimse. 

Ş2/52 melāģat cübbesidür cāna maķŝūd / başum tācıdur āh-ı āteş-ālūd 

Ş2/202 biri bir çeşm-fettān ĥūb-ı serrāc / ayaġı šopraġıdur başuma tāc 

baş ü cāndan geçmek [1] candan baştan vazgeçmek; canını başını feda etmeye hazır olmak. 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

baş üzre yiri olmaķ [2] baş üstünde yeri olmak║çok sevilmek ve itibar görmek.  

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

Ş2/217 ʿalídür biri šaķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

başa belā [2] başa dert, baş belâsı. 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 
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başa iletmek [1] ikmal etmek, son haddine eriştirmek. 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 

başdan aşmaķ [1] hadden aşmak, ifrata varmak, ölçüsüzlük etmek. 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

başdan ayaġa [2] tepeden tırnağa, tamamen, bütünüyle. 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

başdan ayaġa āh [2] tepeden tırnağa ah; sürekli ah eden. 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

başdan ayaġa göz olmaķ, başdan ayaġa díde-i bínā olmaķ [2] baştan ayağa/aşağı (gören) göz 

olmak║basiret sahibi olmak. 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

G115/2 başdan ayaġa göz ol mihr-i cihān-tāb gibi / ʿayn-ı ʿirfān ile bünyānuŋı bínā idegör 

başdan ayaġa nāle olmaķ [2] baştan ayağa inilti/feryat olmak; durmadan inleyip feryat etmek. 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G447/2 başdan ayaġa nāle olup ney gibi hemān / vardum serāy-ı yāre ŝadā-yı fiġān gibi 

başdan çıķarmaķ (birini) [2] baştan çıkarmak║başını canını tehlikeye atmak║ayartmak, doğru 

yoldan saptırmak. 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

başı …d(A)n ķurtılmaķ [1] … derdini başından atmak║(İskender Çelebi için idamında) başı 

(yukarıda kalmak suretiyle mezelletten) kurtulmak. 

M46/8 baŝmadı yir ayaġı şādíden / başı ķurtıldı çünki meźelletden 

başı göge/göklere irmek/irişmek [4] başı göğe/göklere ermek/erişmek║başı gökyüzüne 

ulaşmak║itibar ve yücelik bulmak. 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

… ile başı ĥoş olmaķ [1] …d(A)n hoşnut olmak. 
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G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

başı üzre mekān ķılmaķ [1] başı üstünde yer vermek║aziz tutmak ve itibar göstermek, çok iyi 

ağırlamak. 

K23/5 muʿāvin oldı başı üzre ķıldı aŋa mekān / zihí kemāl-i mürüvvet zihí kerem kānı 

başı yaŝduķda [1] başı yastıkta║eceli gelmiş║sonu gelmiş. 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

başın(ı) egmek [3] başını eğmek. 

1.1. (selam verirken) başı hafifçe öne eğmek. 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir  

1.2. (kitap okurken) kitaba doğru hafifçe eğilmek. 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

1.3. (soğuk sebebebiyle vücut alanını daraltmak üzere) başını öne eğmek║değnek cezasının 

infazında suçlunun vaziyet alması. 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 

başın ŝalmaķ [1] başını öne eğmek ve sallamak. 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

başını aşaġa ŝalmaķ [1] başını öne eğmek, boynunu bükmek. 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

başına and içmek [1] “başın için” diyerek yemin vermek. 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

başına belāyı almaķ [1] bir durumun sonunu öngöremeyerek kendisine sonradan sıkıntı verecek 

bir şeyi yüklenmek. 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

başına devlet güneşi/günleri šoġmaķ [2], başına şems-i seʿādet šoġmaķ [1] başına devlet/saadet 

güneşi doğmak║talihi yaver gitmek ve saadete erişmek.  

M15/II/1 šoġmış iken başuma sāyeŋde devlet günleri / gül gibi göŋlüm açarken māh-ı raģmet günleri 

Ş1/151 ķulı olmaġa olaydı liyāķat / šoġardı başuma şems-i seʿādet 

G47/7 šoġmadı başuma devlet güneşi ey yaģyā / gelmedi ĥānemüze ĥaylí zemāndur ferruĥ 

başına gelmek [4] olumsuz bir olaya ya da duruma düçar olmak. 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 



196 
 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

başına ĥalķı üşürmek [3] milleti başına toplamak; çok sayıda kişinin etrafında birikmesine sebep 

olmak. 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

G150/3 başına dívāneveş ĥalķı üşürmez dāʾimā / pādişāh-ı ʿışķ olan ʿunvān-ı dívān istemez 

G344/2 hey yaban dívānesi ĥalķı üşürme başuŋa / māniʿ-i eşġāl-i mevlādur saŋa yārān olan 

başına ķara gün šoġmaķ [1] bahtı kararmak, talihi ters dönmek; işleri hep aksi gitmek. 

K2/35 ķara gün šoġa şeh ismāʿíl başına eger / āsitānuŋda ķuluŋ ķurbānuŋ olmazsa ʿıyān 

başına sulšān [1], başına sulšān olmaķ [1] başına buyruk; kimseye boyun eğmeden, hiçbir teklifat 

altında kalmadan kendi iradesince yaşamak. 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

başına taķyesini šar eylemek (birinin) [1] başına takkesini dar eylemek; (takkeci güzeli 

bağlamında) başına dar gelecek takke dikmek║ters davranarak üzmek ve kalbini sıkmak. 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

başına šaʿne šaşın yaġdurmaķ [1] başına kınama, eleştiri taşı yağdırmak. 

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

başına zer-feşān olmaķ (birinin) [1] başına altın saçmak. Gelinlerin başlarına altın saçılması 

âdetine telmih vardır. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

başında eksük olmamaķ, başından eksük olmamaķ (birinin) [3] daima başında olmak. 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yāruŋ şeş-peri 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

G280/4 ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāhuŋla senüŋ / eksük olmaz ĥāmeveş başumda sevdālar benüm 

başından inmemek (birinin) [1] hep başında olmak, başından eksik olmamak. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

başını almaķ (birinin) [1] kellesini almak║öldürmek. 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 
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başını kesseŋ rāzını ķašʿā kimseye dimemek [1] başını kessen sırrını katiyyen kimseye 

söylememek, “ser verip sır vermemek”; sırlarını ölümü pahasına da olsa saklamak. 

G419/6 ehl-i ʿışķa şemʿ-i bezm-ārā yiter rūşen delíl / başını kesseŋ dimez rāzını ķašʿā kimseye 

başını šop eylemek [1] canını ortaya koymak. 

G186/3 kerbelā-yı ģüsnüŋüŋ meydānına ey ĥulķı ģasen / başumuz šop eyleyüp merdāne gelmişlerdenüz 

başını ... yolında ķoymaķ [1] başını … yoluna koymak, … uğrunda canını feda etmeye hazır 

olmak. 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

 başķa bilinenlere benzemeyen, özge, farklı. 

başķa bir ʿālem [3] bir özge âlem. 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

başlamaķ [2] bir işi yapmak üzere harekete geçmek, bir işe girişmek. 

K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-ı cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

başlanmaķ [1] başlama işine konu olmak. 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

bāšıl [1] 

1. geçersiz, hükümsüz. 

bāšıl itmek [1] geçersiz, hükümsüz kılmak; (namaz bağlamında) bozmak. 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

2. hak karşıtı. 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

 bāšıllıġ gafillik, gaflet. 

bāšıllıġ eylemek [1] gafillik etmek. 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler  

bāšın [5] iç║insanın içi, gönlü, manevi yönü; zahir karşıtı. 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 
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G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

 baššāl işe yaramaz, işlevini yerine getiremez durumda olan, âtıl; işsiz güçsüz, tembel, 

miskin. 

baššāl olmaķ [1] işe yaramaz olmak║işsiz güçsüz olmak; tembellik, miskinlik etmek. 

G175/2 oķumaġı yazmaġı dünyāya virmezlerdenüz / ŝuyı ŝoġulmış degirmen gibi baššāl olmazuz 

bay zengin. 

bay ü faķír [2] zengin ve fakir, zengini fakiri║herkes. 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

bay ü gedā [1] zengin ve dilenci, zengini dilencisi║herkes. 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

 bayaġı [1] her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi (cefakâr, zalim, vefasız…). 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

bayraķ [2] bir devleti ya da bir topluluğu temsil ettiğini gösteren bir resim, desen ya da 

sembole sahip olan genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

 bayrām [2]  

1. dinî bakımdan ehemmiyetli olan ve tüm İslam âleminde kutlanan günler. Şevval ayının birinci 

günü Ramazan (Fıtır) bayramı, Zilhicce‟nin onuncu günü Kurban (Adhâ) bayramıdır. Üç gün 

süren Ramazan ve dört gün süren Kurban bayramlarının haricinde, cuma günleri de 

Müslümanların bayramı olarak kabul edilir. 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

bayrām güni [1] bayram günü.  

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

bayrām yiri [1] bayram yeri; bayram günlerinde kurulan gezinti ve eğlence yeri. 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 
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2. mutlu gün. 

bayrāmını mātem eylemek (birinin) [1] bayramını mateme döndürmek║çok mutlu olduğu 

gününü/bayramını yastaymış gibi kederle geçirmesine sebep olmak║herkes gülüp eğlenirken 

(birini) mahzun etmek. 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

 bāz [1] doğan. 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

bāz-ı himmet [1] himmet doğanı, gayret doğanı. 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

bāz-ı nücūm-ŝayd [1] yıldızları avlayan doğan║Güneş. 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

 baʿż bir şeyin küçük bir kısmı, parçası. 

baʿż-ı murādāt [1] muratların bir kısmı, bazı muratlar. 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı  

 bāzār pazar, çarşı. 

bāzār-ı ʿālem [1] âlem pazarı║dünya. 

G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

bāzār-ı ġam [1] gam pazarı. 

G86/2 bāzār-ı ġamda aldum ele cān metāʿını / dükkān-ı yāre varmaġa gördüm behānedür 

bāzār-ı miģnet [1] mihnet pazarı. 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-ı ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 

baʿżı [2] bazı, kimi. 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

bazlamac [1] kızgın sac üzerinde pişirilen yuvarlak ekmek, bazlama  siper. 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

 bebr-i beyān [1] kaplan gibi güçlü ve yırtıcı söyleyiş. Çok güçlü ve yırtıcı bir çeşit 

kaplana da bu ad verilir. Ayrıca, Şehnâme kahramanı Rüstem‟in öldürdüğü bir kaplanın 

derisinden diktiği, kılıç geçirmez olduğu rivayet edilen zırh da bu adı taşır. 

Ş2/312 yürisün üstine bebr-i beyānum / iki şaķķ eylesün tíġ-i zebānum 
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bed-aŝl [1] mayası bozuk, adi, karaktersiz. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

bedel [2] bir şeyin yerini tutabilecek özellikte olan, denk. 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

 beden [10] 

1. beden, ten, vücut║canı içinde taşıyan maddi varlık. 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G476/2 bu yiter baŋa ki tābūtumuŋ öŋince benüm / gidesin rūģ-ı revān gibi bedenden ileri 

beden-i mübteźel [1] müptezel vücut, ikrah edilesi beden║mendebur sıfat. 

M9/IV/3 sümʿa vü ʿucb ü riyā ile iderdi ʿameli / keştí-i baģr-i belāsı beden-i mübteźeli 

2. zât, şahıs║gövde, vücut. 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

3. kale duvarı, sur, tabya. 

Ş2/107 leb-i deryā ruĥ-ı cānāna beŋzer / bedenler cümle-i dendāna beŋzer 

bedensüz ģiŝār eri [1] kalesinin bedeni yıkılmış hisar muhafızı  dişleri dökülen Yahya‟nın dili. 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

4. bir çeşit kürklü kaftan║kale duvarı║şahıslar, maiyet. 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķ ģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

 bed-gümān [1] kötü zan sahibi. 

K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

 bed-nām [1] adı kötüye çıkmış, dile düşmüş kimse. 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

bed-nām itmek [1] dile düşürmek. 

G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 
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 bed-nihād [1] huyu fena olan, aslı bozuk, kötü ahlâklı kimse. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

 bedr [3] dolunay. 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

Muk5/2 ķadri günden güne ziyāde olup / leyletü‟l-ķadr içinde bedr olur ol 

bedr-i dücā [1] gecenin karanlığını aydınlatan dolunay. 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

bedr-i ķamer [1] dolunay. 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

bedr-i kāmil [4] ayın ondördü, tam kemale ermiş dolunay. 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

Ş2/283 yiridür aŋa dirsem bedr-i kāmil / beyān-ı ʿilmini şerģ idimez dil 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

bedr-i münír [2] parlak dolunay. 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

bedr-i pür-sitāre [1] etrafında çok sayıda yıldız bulunan dolunay?║(Hazreti Muhammed‟in 

parmağı ile işaret edilmiş olması bakımından) talihli, bahtiyar dolunay. 

Ş2/245 felekde ŝanki bedr-i pür-sitāre / yed-i muʿcizden olmış iki pāre 

bedr-i temām [15] ayın ondördü, tam kemale ermiş dolunay. 

 sancağın altın mahçesi. 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

 tabak içindeki zerde. 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

 nakkare. 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

 Şehzade Mustafa. 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

 zikir halkasındaki ay alınlı güzel. 
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G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

 sevgilinin cemali. 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-i mevcūda 

1.1. ayın ondördü, tam kemale ermiş dolunay║ayın on dördüne, tam kemale ermiş dolunaya 

benzeyen, kusursuz güzellikteki sevgili. 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

 bed-rā [2] kötü niyetli, düşüncesi bozuk kimse. 

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

 beg [18]  

1. büyük adam, ileri gelen, ekâbir; bey, mir, paşa. 

K11/17 cānına minnet bilür begler ķapusı ĥıdmetin / pādişehler ķulı olmaġ ile eyler iftiĥār 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

2. hükümdar. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

Ş1/62 ķamu begler ʿadālet issi olmaz / ķamu aģmed şefāʿat issi olmaz 

Ş1/130 melāģat taĥtgāhınuŋ begidür / güzeller güzeli begler begidür 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 
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G91/6 ţālim olmaġa ķomaz şān-ı şerífüŋ var senüŋ / bir senün gibi bege olınca ķul olmalıdur  

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

beg ķulı [1] bey kulu; efendi kapısında hizmetkâr.  

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

beg paşa [2] bey(ler) paşa(lar)║yüksek mevki sahipleri. 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege paşaya olmaz āşinā 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

begcegüzüm [6] “beyceğizim”. 

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegüzüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/III/2 sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

begüm [63] beyim! “efendim, canım” karşılığında kullanılan, Rumeli‟ye özgü bir hitap sözü. 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M37/III/1 cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

M42/III/1 güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār-ı aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/IV/2 ola kim bir gün vire derdin viren dermānını / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāre lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażeb 
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G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāre ʿadl ü dād 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

G115/4 hū diyen hū işidür ķāf-ı ģaķíķatde begüm / kendüŋi naʿre-i hū ile hüveydā idegör 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G314/1 begüm yaʿķūb-ı cāna yūsuf-ı gül-pírehensin sen / gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı şimdi sensin sen 

G324/4 yirde yatduķça begüm ʿāşıķ-ı üftādelerüŋ / ʿömr uzunluġını virsün saŋa mevlā diyesin 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķuŋ ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 
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G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

begler aġalar [3] beyler, ağalar║erkân. 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

M6/II/4 etek miyāna ŝoķup ŝanki serv-i āzāde / o demde ķullıġın eylerdi begler aġalar 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

begler begi [6] beyler beyi. 

1.1. beylerin beyi; beylere baş olan║güzellerin en güzeli. 

Ş1/130 melāģat taĥtgāhınuŋ begidür / güzeller güzeli begler begidür 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

G147/2 dil-rübālar yegi begler begisin sulšānum / ķuluŋuŋ ķulına ķul olmaġı ʿunvān bilürüz 

M37/IV/1 ʿālemüŋ begler begisin güzeller ĥānısın / cānumuŋ cānānısın ĥalķ-ı cihānuŋ cānısın 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

1.2. beylerin beyi; beylere baş olan║Osmanlı Devleti‟nde eyaletlerin başında bulunan mülkî ve 

askerî en büyük amir, beylerbeyi. 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

 begenmek [3] beğenmek. 

1. hoşlanmak, gönlü kaymak. 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

2. hazzetmek, makbul tutmak. 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

3. hoşuna gitmek, takdir etmek. 

G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

 beglik [9] beylik, sultanlık, saltanat. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

M19/II/2 dünyāda ŝanma begliginüŋ bir vücūdı var 
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Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

 begzāde [1] beyzade, bey oğlu; bir beyin, nüfuzlu bir kimsenin oğlu. 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

beg-zādecügüm [5] “beyzadeciğim”. 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/III/2 sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

 behā kıymet, değer, karşılık. 

behā olmamaķ [1] paha biçilememek. 

K3/9 menzil-i ehl-i münācāt ü maķām-ı sācidān / eşref ü zíbā kemāl-i ģüsnine olmaz behā 

 behāne [6] bahane, vesile, geçerli mazeret. 

M49/10 kūyine varup ġarażum āh ü fiġāndur / olsa behāne 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

G86/2 bāzār-ı ġamda aldum ele cān metāʿını / dükkān-ı yāre varmaġa gördüm behānedür 

G327/2 ʿaşıķ oynında behāneyle elini öpesin / biŋ niyāz ile ayaġına yüzüŋi süresin 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

behāne istemek [1] bahane aramak. 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

behāne olmaķ [3] bahane olmak, vesile olmak. 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

 behār [17]  

1. ilkbahar. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní  

K11/1 minnet ol mennāna kim mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār / giceyi gündüze ķatdı geldi irişdi behār 
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K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

K13/37 nite kim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nite kim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

K28/14 her yire virdi behār-āsā niţām ü intiţām / āŝaf-ı rūşen-żamírüŋ ģüsn-i rāy ü fikreti 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

G35/2 ʿışķum behārı açdı gözümüŋ şükūfesin / uçurdı mürġ-i ĥˇābumı ŝavt-i ŝadā-yı dost 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

1.1. ilkbahar║gençlik, tazelik çağı. 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

behār-ı ʿadl [2] adalet baharı║Kanuni Sultan Süleyman‟ın mutedil bahar mevsimine benzeyen 

adaletli devri. 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 

K12/18 behār-ı ʿadli ile güldi rūy-i mülk-i cihān / zihí zemān-ı feraģ-baĥş ü vaķt-i źevķ ü ŝafā 

behār-ı devlet(i) [1] devletinin (=saadet, bahtiyarlık, iktidar) baharla yeşillenen bahçesi. 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

behār-ı ʿışķ [1] aşk baharı. 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan 

behār-ı ʿışķ-ı rabbü‟l-ʿālemín [1] âlemlerin Rabbi‟ne duyulan aşkın baharı. 

G356/3 gözüŋüz açsun behār-ı ʿışķ-ı rabbü‟l-ʿālemín / źevķüŋüz var ise envār ile hemvār olmadan 

behār-ı ʿizzet [1] izzet baharı. 

K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

behār-ı şādmāní [1] mutluluk baharı. 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 
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 behāristān [3] bahar mevsimi║baharda çimenleri yeşermiş, çiçekleri açmış bağ, bahçe. 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

1.1. bahar mevsimi║baharda çimenleri yeşermiş, çiçekleri açmış bağ, bahçe║Câmî‟nin 

Behâristân adlı eseri. 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-ı ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

1.2. bahar mevsimi║baharda çimenleri yeşermiş, çiçekleri açmış bağ, bahçe║gençlik. 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

behāristān-ı cāmí [1] Molla Câmî‟nin Sâdî‟nin Gülistân‟ından etkilenerek yazdığı Behâristân adlı 

eseri. 

K13/4 manšıķu‟š-šayr ü behāristān-ı cāmí oķıyup / bülbül-i gülzār ile bezm ehli oldı hem-nişín 

 behcet güzellik, revnak, ziynet. 

behcet virmek [1] revnak vermek, güzelleştirmek. 

Ş1/3 ruĥ-ı cānān virür dünyāya behcet / ider bu yüzden ol iţhār-ı ķudret 

 be-her-ģāl [2] her durumda, mutlaka. 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

be-hey [1] “behey!”, “ey!”, “breh breh!” 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

 behişt [1] cennet. 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

behişt olmaķ [1] cennete dönmek.  

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

behişt-i ʿadn [1] Adn cenneti. “ikâmet edilen yer” anlamlarına gelen “adn” kelimesi, “ikâmet 

edilecek cennet” anlamında kullanılagelmiştir. Cennetin bir bölümünü veya tamamını 

kapsadığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. Kuran‟da geçen ayetlerden yola çıkılarak “adn”in 

cennetin belli bir bölümünün, mevkiinin adı olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 

 behremend nasiplenmiş, hissesini almış, muradı hasıl olmuş. 
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behremend-i mihr-i ʿašā olmaķ [1] (memduhun) ihsanının güneşinden nasiplenmek║ihsana nail 

olmak. 

M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

 beķā [6] ebedîlik, kalıcılık, ölümsüzlük; tas. kendi benliğini yok ederek fenaya eriştikten 

sonra varılan mertebe; Allah‟ın bekası ile baki olma. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G113/5 şükūfeler gibi bu būstān-ı fāníde / taŝavvur itme ki bāķí ola beķā gözler 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

beķā bilmek [3] baki olduğunu tasavvur etmek, baki sanmak║bakabilmek. 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

beķā-ender-beķā [2] beka içinde beka; bekabillah mertebesi, Allah ile baki olmak. 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

beķā mülki [1] beka ülkesi, ebedîlik ülkesi║ahiret. 

G240/2 beyāża çıķdı sevādı ŝaģífe-i ʿömrüŋ / beşāret itdi beķā mülkini beşír-i ecel 

beķāsı olmayan fāní temāşāgāh [1] dünya. 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

beķāya ʿazm itmek [1], beķāya gitmek [1] ebediyete intikal etmek║ölmek. 

G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

beķāya sefer itmek [1] ebediyete sefer etmek, ebediyete intikal etmek║ölmek. 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

 beklemek [1] bir şeyi ya da bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek, 

ilgilenmek. 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

 bel [2]  
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1. vücudun orta kısmında hafifçe daralan ve kuşak takılan bölüm. 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

2. bu bölümün sırt altına gelen kısmı. 

beli bükilmek [1] beli bükülmek, iki büklüm olmak. 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli  

beli iki ķat olmaķ [1] beli iki kat olmak, beli iki büklüm olmak║yaşlanıp vücudu kamburlaşmak. 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

belini ĥam eylemek (birinin) [1] belini bükmek║bir şey yapamaz duruma getirmek, takatsiz ve 

çaresiz bırakmak. 

G224/4 bāb-ı ʿademden eylemek içün beni revān / bār-ı firāķuŋ ile belümi ĥam eyledüŋ 

 belā [22] büyük sıkıntı, büyük dert, afet, musibet; Allah‟ın kulunu denemek için verdiği 

imtihanlar. 

K20/19 cünūd-ı ehl-i hevānuŋ belā ķafāsında / vücūd-ı pír-i dü-tā rāy-ı ķahr-ı ʿömrine dāl 

K23/31 ģarāmíler yüze gelmez miśāl-i ĥašš-ı ģabíb / belāya sedd-i ģadíd oldı tíġ-i bürrānı 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi  / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

M31/IV/2 ķullar başına gelmeye bunuŋ gibi belā / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G126/5 yaģyā sözin uzatmaŋuz beyti bozarsuŋuz hemān / sırr-ı sülūk-ı sāliki söyleyene belā gelür 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 
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G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

G429/5 belādur cāna bār-ı iʿtibārı / ķarışma ŝoģbet-i mírāna girme 

belā-yı cān [2] can belâsı, can afeti, cana belâ. 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

belā-yı dost [1] sevgiliden gelen belâ, sevgilinin derdi. 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

belā-yı fürķat [1], belā-yı hecr [2] ayrılık belâsı, hasret derdi. 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

G489/4 eyledüŋ ey yār-i çār-ebrū belā-yı hecr ile / mübtelā vü bí-kes ü dívāne vü şeydā beni 

belā-yı ʿışķ [1] aşk belâsı, aşk derdi. 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

belā-yı siyāh [1] kara belâ. 

Muk8/3 ne belā-yı siyāh olur yā rab / ŝaķalı oldı kendünüŋ ʿameli 

belā-yı rūzgār [1] zamanın belâsı/afeti. 

G384/1 süleymānum gibi dil-ber ţaríf ü nāzenín olsa / belā-yı rūzgār ü āfet-i rūy-i zemín olsa 

belā çekmek [1] güçlük çekmek, zahmet çekmek, zorlanmak. 

K31/15 ĥıżr irüp ĥalķa yine şimdi ʿalílik itdüŋ / kerbelā seyrini ķılmaġa çekerlerdi belā 

belādan emín olmaķ [1] belâlardan korunmak. 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

belāsın çekmek (birinin) [1] derdine katlanmak. 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

belāya uġratmaķ (birini) [1] derde düçar etmek. 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

belā vü miģnet çekmek [1] dert ve meşakkat çekmek. 

K28/8 ģāŝılı bu ŝūretde görince mirʾāt-ı zemín / çekdi yüz biŋ dürlü vech ile belā vü miģneti 

 belāġat [1] etkili, güzel ve yerinde söz söyleme. 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

 belā-keş [1] belâ çeken, sıkıntıya katlanan, çilekeş. 

G464/3 aķar ŝu gibi yalımum alçaķ belā-keşem / rāh-ı ümíd-i pāy-i períveşdeyem daĥı 
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 belā-zede [1] (birinin) belâsına uğramış, zulmüne ve eziyetine maruz kalmış. 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

 belí [2]  

1. elhak. 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

2. ama, fakat (ilk mısra için). 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli 

 belik [1] ok mahfazası, sadak. 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

 beliŋlemek [1] korku ile birden sıçramak, irkilmek. 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

 belki [6] 

1. bir ihtimal, belki, kimbilir belki. 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

2. bilakis. 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

3. hatta. 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

4. olsa olsa. 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

 belürmek [9] 

1. görünmek, belirmek, gözle seçilir olmak. 

G181/1 didüm ki cāna geçdi tírüŋ neden belürmez / ol ķaşları kemānum didi geçen belürmez 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

2. ortaya çıkmak, peyda olmak. 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

3. (sakal için) bitmek, yeni yeni çıkmaya başlamak. 
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G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

4. akla gelmek. 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

5. görünmek, haberi gelmek. 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 

 ben [306] ben; birinci tekil şahıs zamiri. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

K13/21 yaķdı yandurdı beni mihr-i cihān-ārā gibi / ģālüme vāķıf degül ģayfā şeh-i mesned-nişín 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

K21/1 bígāne oldı şimdi müjeŋ gibi cāna tír / šoķınmadın geçer yine ben bí-nişāna tír 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 
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M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

M16/V/1 benligüm eyledi cānum gözine perde beni / kendü kendüme ģicāb eyleme her yirde beni 

M16/V/2 ser-i aŝģāb-ı ŝafā ķıl der-i dil-berde beni / mūnis eyle dil-i yaģyā gibi bu derde beni 

M16/V/3 elümi al ķoma mey gibi ayaķlarda beni / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M17/I/3 ne kūyuŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/II/3 ne deŋlü zaģmet ise iĥtiyār eyle firār itme / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/III/3 bu derbend-i fenādan ŝaģn-ı ŝaģrā-yı beķā yegdür / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/IV/3 eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M20/II/2 gün yüzinüŋ teveccühi benden yaŋa ola 

M23/I/1 ey hilāl-ebrū ġam-ı hecr ile ĥāk itdüŋ beni / ʿāşıķ-ı dívāne idüp síne-çāk itdüŋ beni 

M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/IV/1 bunca yıllardur ki hergiz ĥāšırumdan gitmedüŋ / ŝormaduŋ aģvālümi bir gün beni söyletmedüŋ 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M27/IV/2 ıraķdan baķar oldum şimdi ben ol māh-ı tābāna / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M29/IV/1 yaķdı yandurdı beni nār-ı firāķ / işidenlerden ıraġ olsun ıraķ 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M36/III/1 hevā-yı ʿışķuŋ idelden beni mecnūn ü dívāne / düşürdüm zevraķ-ı cismi miyān-ı baģr-i hicrāna 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 
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M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 

Ş1/34 dimezven cürm içün giryān eyle / beni taʿźír bi‟l-iģsān eyle 

Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

Ş1/36 günāhumdan beni āgāh eyle / sücūd-ı ģasbeten li‟llāh eyle 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

Ş1/53 dir idüm ģayflar ben mübtelāya / ki ʿömrüm ģāŝılı gitdi hevāya 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

Ş2/47 ĥudāyā benven ol pür-ģayret-i ʿışķ / vücūdum seyle virdi ġayret-i ʿışķ 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

Ş2/62 beni yüzsüz idüpdür nefs-i kāfir / yüzüm yoķ ķapuŋa varmaġa āĥir 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G23/5 kendü eliyle beni öldürmesün / çekmesün ol cism-i lašífi taʿab 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G49/1 yāre geçmişler beni birķaç münāfıķlar meded / żāyiʿ oldı bunca yıllıķ āşinālıķlar meded 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 
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G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

G90/1 beni ĥandān iden bir serverüŋ ʿışķı sürūrıdur / çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil kemāl-i şevķ-i nūrıdur 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

G111/5 sínemi niteki ĥurşíd-i cihān ey yaģyā / ceźbe-i ʿışķ beni yār-i semen-būya çeker 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 
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G224/4 bāb-ı ʿademden eylemek içün beni revān / bār-ı firāķuŋ ile belümi ĥam eyledüŋ 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G265/3 kim ne dirse disün bi-ģamdi‟llāh / hele ben lāyıķ-ı cefā oldum 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdını merdūd itdüm 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G311/1 ķapadum ʿayn-ı ʿiŝyānı enís-i aŝfiyāyem ben / havā ile bulanmaz baģr-i ʿummān-ı ŝafāyem ben 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 
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G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bugün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

G319/3 gün gibi sāye ŝalup ĥāne-i vírānemüze / ben umardum gelesin gözümüz aydın idesin 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyine her gice zaģmet eylerin 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 
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G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

G414/1 odlara yaķup beni göz göre giryān eyleme / kendüŋi her ŝoģbete şemʿ-i şebistān eyleme 

G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

G463/2 ʿışķ-ı dil-ber yoluma geldi ģarāmíler gibi / ŝoydı ben dívāne vü şeydāyı ʿuryān eyledi 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G481/3 keremüŋden beni nā-ģaķ yire öldür tā kim / rūz-ı maģşerde elümden ķomayam dāmenüŋi 
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G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

G489/2 źerreye ĥurşíd-i ʿālem-tābdur viren vücūd / gün gibi bildüm ki mihrüŋdür ķılan peydā beni 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 

G489/4 eyledüŋ ey yār-i çār-ebrū belā-yı hecr ile / mübtelā vü bí-kes ü dívāne vü şeydā beni 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni 

G493/4 ey ümíd-i vaŝl ile göŋlüm tesellí eyleyen / bende ol šāliʿ mi var çoķdan ŝınadum ben beni 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

G494/1 bileli sevdügümi šaşa šutar yār beni / aŋa şādem ki diríġ itmez elinden geleni 

G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unutmış iken yāre beni 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

G496/4 ʿāşıķ oldum yolda ķaldum yavı ķıldum kendümi / yā ilāhí menzil-i maķŝūda íŝāl it beni 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unudurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 

G497/2 isteyen şimden girü mülk-i ʿademde yoķlasun / bí-vücūd itdi dehānı gibi cānānum beni 

G497/3 ķandesin ey şāh-bāz-ı dest-i ķudret ķandesin / dāstān itdi cihāna āh ü efġānum beni 

G497/4 aġlamaķdan ʿayn-ı yaʿķūba dönüpdür gözlerüm / görmeze urup geçelden māh-ı kenʿānum beni 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

G503/5 maģv itdi cām-ı ʿışķuŋ ķayd-ı cihānı benden / keyfiyyet-i ilāhí dūr olmasun ilāhí 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

G510/5 cānı dilerem ayrula bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 
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G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

G512/3 çāre bulmadum o meh yolına ķurbān olmaġa / bilmezem yā rab ne güne ŝaķlamış devrān beni 

G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

ben faķír [3]  

1. “ben biçare”, “ben zavallı”. 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

2. “ben fakir”; “ben, bendeniz” anlamında tevazu bildiren kalıp. 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

ben faķír ü ģaķír [1] “ben zavallı, dertli, zelil âşık”║“fakir ve hakir benden”  

G291/5 nihāyeti ġam-ı ʿışķuŋla ben faķír ü ģaķír / ġaríb ü bí-kes ü bí-ĥānümān olam yüriyem 

ben kimem kim [1] “ben kimim ki”; “ne haddime”, “hiç de önemli bir kimse değilim” anlamında 

tevazu bildiren kalıp. 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

ben ķuluŋ, ben ķulı [7] “ben kulun/ben kulu”; muhataba karşı hürmet ve bağlılık duygularını dile 

getirmek için birinci tekil şahsın kendisi hakkında kullandığı tevazu bildiren kalıp. 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 
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bencileyin [1] benim gibi. 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

 beŋ [3] yüzde ve vücutta bulunan koyu renkli küçük leke, kabartı, benek; ben. 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

 be-nām [1] meşhur, nam sahibi. 

M38/III/1fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

be-nām eylemek [1], be-nām itmek (birini) [1]  

1. meşhur etmek, nam sahibi etmek. 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

2. adını çıkarmak, dillere düşürmek. 

M30/V/1 beni yaģyā gibi yārāna temāşā ķıldı / derd-i ʿışķıyla be-nām eyledi şeydā ķıldı 

be-nām olmaķ [7] nam salmak, ünlenmek, şöhret edinmek. 

K26/40 seĥā vü cūd ile ĥātem gibi be-nām oldı / olalı lušf ü ʿašāsiyle muġtenim dünyā 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G110/1 eyü ad ile be-nām olana ādem didiler / beşer-i muģterem insān-ı mükerrem didiler 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

G257/6 ķāmetüm ģalķa ķılup baġruma šaşlar baŝayım / olayın zühd ile ĥātem gibi illerde be-nām 

benān [1] parmak║Hazreti Muhammed‟in Ay‟ı ikiye bölen parmağı. 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

benān-ı muʿciz [1] acze düşüren, başkaları isteseler de onun yaptığını yapamayacakları parmak; 

Hazreti Muhammed‟in parmağıyla Ay‟ı ikiye bölmesinden kinayedir. 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

benān ile göstermek (birini) [1] parmakla göstermek, işaret etmek║beğenmek║hedef olarak 

seçmek. 

G401/3 ķaddüm hilāl olalı eyā ķaşları kemān / tírüŋ faķíri gösterür oldı benān ile 

 bend [1] bağ, kayıt. 

Ş2/55 dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed / degüldür pend bendine muķayyed 
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bend-i ġam [2] gam bağı║gam kaydı. 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

bend-i miģnet [1] mihnet urganı║mihnet kaydı. 

M46/7 boynı baġlu ķul oldı dergāha / oldı āzād bend-i miģnetden 

bend ķılmaķ [1] bağlamak║âşık etmek. 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

bend olmaķ [1] bağlanmak, takılmak. 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

bend-i pend [1] nasihat bağı, nasihat urganı. 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

 bende [34] kul, köle, hizmetkâr; padişahın müntesipleri, kapı halkı ve askerleri. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı  

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

M18/II/1 bir kemíne bendesini mıŝra sulšān eyleyen 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

M24/III/1 evvelinde bendeŋe şāhum ʿadālet eyledüŋ / āşinā olduŋ vefā ķılduŋ ʿināyet eyledüŋ 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 
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G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

G328/4 ŝorarsa bendesinüŋ ģālini eger ol şāh / duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh iderin 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

G488/5 gel e yaģyā ķuluŋa ġāyeti bu kim diyeler / oldı bir şāh-ı cihān bendesinüŋ mihmānı 

bende olmaķ [1] kul köle olmak║her dediğini yapmak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır 

olmak. 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

bende-i çāker [3] kölelerin kölesi; ifrat ve tevazu ifade eden bir terkip. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

bende-i ednā [1] hakir ve düşkün kul. 

K7/21 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / olsa bir bende-i ednāsına ʿālí naţarı 

bende-i efkende [1] düşkün, biçare köle. 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

bende-i faķr ü fenā [1] manevi fakirlik hâlini ve kendi benliğini yok ederek Allah‟ta fani olma 

(gayreti)ni düstur edinen kimse. 

G150/1 bende-i faķr ü fenā teklíf-i sulšān istemez / emr-i maʿrūf-ı ĥudādan ġayri fermān istemez 

bende-i fermān [10] (birinin) buyruğunun kölesi, emir kulu║fermanlı köle. 

M28/IV/1 āsitān-ı devletüŋde bende-i fermān iken / pādişāh-ı ʿālem iken başuma sulšān iken 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M45/V/1 benek altunlu geyen bende-i fermānlar ile / gökdeki ebr ile ceng idici ķaplanlar ile 

Ş2/206 cihān āşüfte vü ģayrānı anuŋ / güzeller bende-i fermānı anuŋ 

Ş1/166 o şāha bende-i fermān olayın / anuŋ āvāzına ķurbān olayın 
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Ş1/175 ķul iken ʿālemüŋ sulšānı olmış / güzeller bende-i fermānı olmış 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G293/3 bir vālih ü ģayrānem bir āteş-i sūzānem / bir bende-i fermānem raģm eyle benüm rūģum 

G315/5 ķomaz ol şāh-ı cihān kendüyi dil-ber yirine / bendesi bendesine bende-i fermān olasın 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

bende-i ʿışķ [1] aşk esiri. 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

bende-i iģsān [1] ihsan kulu; ihsan bekleyen kul. 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

bende-i muĥliŝ [2] içtenlikle bağlı olan kul, sadık kul. 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

bende vü āzād [1] köleler ve hürler║bütün tebaa. 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

bendesi(nüŋ) bendesi [4] (birinin) kulunun kulu; kölesinin kölesi. 

K14/25 ķapusı ķulıdur iskender ü dārā vü ķubād / bendesi bendesidür ĥusrev ile rüstem-i zāl 

K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

Ş1/176 aġasınuŋ bugün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

G315/5 ķomaz ol şāh-ı cihān kendüyi dil-ber yirine / bendesi bendesine bende-i fermān olasın 

 bende-ĥāne [2] “benden(iz)in hanesi”; “ben kulun(uz)un evi”. 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 

bende-zād [1] “benden(iz)in evlâdı”; “ben kulun(uz)un çocukları”. 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

 benefşe [12] menekşe. 

K12/2 irişdi ālet-i ģārb ile pehlevān-ı behār / benefşe gürz-i girāndur siper gül-i ģamrā  

K13/18 naţm-ı lūlū gibi dendān-ı güher-rízüŋ görüp / jāleden šaķdı benefşe gūşına dürr-i śemín 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

K20/46 benefşe gibi šutup baġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

M13/III/1 gel benefşe gibi ķıl ķaddüŋi zühd içinde dāl / ʿayn-ı ʿabír gibi ol ģayrān-ı źāt-ı źü‟l-cemāl 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 
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G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

benefşe-i ĥaš [1] ayvatüyleri menekşesi; menekşeye benzeyen ayvatüyleri  cennet bağının 

çimeni. 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

benefşezār [1] menekşe tarhı  mektuptaki güzel el yazısı. 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

 benek benek, puantiye. 

benek altunlu [1], benek altunlu cāme [1] altın işlemeli benekleri olan alacalı kumaştan yapılmış 

giysi. Tanıkların tamamında Osmanlı askerinin kıyafeti olarak geçmektedir. 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

M45/V/1 benek altunlu geyen bende-i fermānlar ile / gökdeki ebr ile ceng idici ķaplanlar ile 

 bengí [1] esrar tiryakisi, esrarkeş. 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

bení ādem [2] Ademoğulları║bütün insanlar, herkes. 

K12/35 melek dir ise meleksin saŋa bení ādem / ŝalāģ ü zühd ile olduŋ müsebbiģü‟l-esmā 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

bení aŝfar alayına uymaķ [1] Asferoğulları kavmine uymak║gaflete kapılıp kötülük 

timsali Asferoğullarının izinden gitmek║Asferoğulları‟nın yüzleri gibi sarı çil çil altına 

düşkünlük gösterip kendini ateşe atmak. 

G397/6 ey bení aŝfar alayına uyan ġāfil olan / nāra atma cānuŋı cemʿiyyet-i dínār ile 

 beŋiz yüz, yüz rengi. 

beŋzi ŝararmaķ [1] benzi sararmak, yüzünün rengi solmak. 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

beŋzi ŝarı [2] solgun yüzlü, soluk benizli, yüzünün kanı çekilmiş  çılgın âşıklar, turunç, Hayâlî. 

G40/3 başını šop eylemiş çevgān-ı tíġ-i miģnete / beŋzi ŝarı ʿāşıķ-ı şeydālara beŋzer turunc 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 



227 
 

beŋzini ŝarartmaķ (birinin) [1] betini benzini sarartmak, rengini uçurmak. 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

beŋzini sāz ķılmaķ (birinin) [1] benzini saz (=kamış) gibi sarartmak. “Saz” kelimesi “çalgı âleti” 

anlamını da çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. 

Ş2/182 niyāz itdükçe ʿuşşāķa ider nāz / ķılupdur mušrib-i ġam beŋzümi sāz 

benlik [1] kendini herkesten üstün görme, kibir, enaniyet  hicap, perde. 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

bennā bina yapan kimse, mimar. 

bennā olmaķ [1] bina etmek║(kudret eli ve Adem bağlamında) yaratmak. 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

bennā-yı ʿışķ [1] aşk mimarı, aşk denilen mimar. 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

 benüm [149] benim; birinci tekil şahıs zamirinin iyelik eki almış hâli. 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M14/I/1 mehdí-i devrān süleymān-ı zemānumdur benüm / iĥtiyārum seyyidüm şāh-ı cihānumdur benüm 

M14/I/2 pādişāhum gün gibi ŝāģib-ķırānumdur benüm / ķulıyem ķurbānıyem ĥān oġlı ĥānumdur benüm 

M14/I/3 hādí-i islām şāh-ı kām-rānumdur benüm / ġāzíler şāhı emír-i nükte-dānumdur benüm 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

M20/I/1 yā rabbi ģasret ile benüm alma cānumı 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 
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M25/III/2 dār-ı ġurbetde źelíl olmaķ ne lāyıķdur baŋa / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/IV/2 begligüm vardur diyen yoķ yire mesrūr olmasun / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

M43/I/1 ķapuŋda ķul olmaġ iledür ʿizzet ü cāhum / yoķdur bu cihān içre benüm ġayri penāhum 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

M49/7 baġrumı ĥūn itdi benüm fürķat-i cānān / miģnet-i hicrān 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa  

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G21/2 ʿışķuŋla nā-tüvān ü żaʿíf olduġum benüm / bir gün ola ki merģametüŋe ola sebeb 

G24/3 perde ķalmaz pertev-i māh-ı cemāl-i dil-bere / ĥāne-i ķalbüm benüm olsa ĥarāb-ender-ĥarāb 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yi miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā / zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

G60/7 iki ķat oldı ķaddüm hāneķāh-ı dehre pír oldum / bi-ģamdi‟llāh vücūdumda benüm dāl-i ʿibādet var 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G87/2 bār-ı ġam-ı firāķı ile ķaddümi benüm / dāl-i ĥamíde eyleyen ol servi šalıdur 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 
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G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur  

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G206/2 aġladuġum bu durur gülşen-i ʿālemde benüm / göŋlümi eglemege bir gül-i ĥandānum yoķ 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

G280/4 ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāhuŋla senüŋ / eksük olmaz ĥāmeveş başumda sevdālar benüm 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 
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G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-ı ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 
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G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

G458/2 ol elif-ķāmetüm āl ile göŋül alur imiş / bir selām ile benüm ķāmetümi lām itdi 

G466/1 pír olduġumca dişlerümüŋ düşdi gevheri / dívāní síne döndi benüm dişlerüm yeri 

G476/2 bu yiter baŋa ki tābūtumuŋ öŋince benüm / gidesin rūģ-ı revān gibi bedenden ileri 

G486/3 ehl-i hevā ne māniʿ olur źikrüme benüm / šaŋ mı ķaraŋuluķda ķılursam nemāzumı 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unutmış iken yāre beni 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

G511/2 felegüŋ ŝırça serāyına göŋül ŝıġmaz iken / źeķanuŋ çāhı benüm yirümi zindān ķıldı 

benüm başum içün [1] “benim başım için”; canını ortaya koyarak verilen yemin ya da yalvarma 

sözü. 

G347/2 gel ķadem-rence ķıl ey sāķí benüm başum içün / ayaġuŋ tozına yüz sürmegi taķdím ideyin 

benüm begüm [8] “benim beyim”; Rumeli bölgesine özgü bir hitap. 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāra lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażab 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāra ʿadl ü dād 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

G450/5 yaģyā ķuluŋ ķoçı dirisidür benüm begüm / āsān ider göçi sefer ehline cān ķoçı 

benüm cānum [3] “benim canım”; sevgiliye hitap. 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

benüm gibi [3] “benim gibi” 

1. benim yaptığım gibi. 
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K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-ı cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

2. bana benzer. 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

benüm ne kārumdur [1] “bana göre değildir”, “işim olmaz”; “bana ne faydası var?” 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

benüm ʿömrüm [2] “benim ömrüm”; sevgiliye hitap. 

G354/1 hey benüm ʿömrüm cihān içinde cānum cānısın / sevdügümüŋ sevdügi sulšānumuŋ sulšānısın 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

benüm rūģum [6] “benim ruhum”; sevgiliye hitap. 

G293/1 bu ʿāşıķ-ı bímāra raģm eyle benüm rūģum / bu derde giriftāra raģm eyle benüm rūģum 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

G293/3 bir vālih ü ģayrānem bir āteş-i sūzānem / bir bende-i fermānem raģm eyle benüm rūģum 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

benümle [3] benimle. 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

G468/1 yoluŋda virmez isem baş ü cānı gösgötüri / benümle ķorķud efendi cihānı gösgötüri 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 

 beŋzemek [109] bazı taraflarıyla veya bütünüyle başka bir şeyi andırmak. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K25/4 beŋzerdi resmi ŝuyı ŝoġulmış degirmene / ādemleri biri birinüŋ aġzına baķar 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 

M37/III/1 cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

G372/1 fiġānlar itme dimek ʿāşıķ-ı dil-efgāra / iŋildeme dimege beŋzemez mi bímāra 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 
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beŋzer  

1. benzer, benzemektedir. 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K5/27 binā-yı cāmiʿi anķā-yı ģikmete beŋzer / ķanadı altına almışdur ehl-i ímānı 

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-ı pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K20/22 ĥalāya beŋzer o kim mühmelāt ile memlū / ĥayāl-i māl ü menāl ile ola māl-ā-māl 

K21/14 dest-i ķażādan irişüben cāna geçmege / beŋzer cefā-yı dil-ber-i nā-mihribāna tír 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

K27/15 yanuŋda şol kişi ki seʿādetlere ire / beŋzer ʿušāride ki ide mihr ile ķırān 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 
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M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

Ş1/109 temāşā eyleseŋ her māh-peyker / ŝuya ķonmış gül-i raʿnāya beŋzer 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

Ş2/105 idenler sūr-ı memdūdını manţar / didi símín kemerlü ĥūba beŋzer 

Ş2/107 leb-i deryā ruĥ-ı cānāna beŋzer / bedenler cümle-i dendāna beŋzer 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

G35/3 dünyāda muķteżāmuz anuŋ muķteżāsıdur / dilde riyāż-ı cennete beŋzer rıżā-yı dost 

G40/3 başını šop eylemiş çevgān-ı tíġ-i miģnete / beŋzi ŝarı ʿāşıķ-ı şeydālara beŋzer turunc 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

G65/4 mihrüŋle ey ķamer-fer ʿāşıķlaruŋ ser-ā-ser / šutılmış aya beŋzer dāġ-ı siyāhı yir yir 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

G220/5 ne vücūduŋ var ola dāʾire-i ʿālemde / yoķ ģiŝābında olan noķšaya beŋzer meśelüŋ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 
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G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-ı ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

G472/4 źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrāra beŋzer heyʾeti / ʿāşıķ-ı şeydāya dest-i merģabādur gönderi 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

2. benzeyen. 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yi cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

beŋzeri olmamaķ [1] benzeri bulunmamak. 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

3. galiba, sanırım, öyle görünüyor ki … 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 
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 beŋzetmek [25] iki şey arasında benzer taraflar bulmak, birinin diğerine benzediğini 

düşünmek. 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K18/6 beŋzedürler melek-i raģmete teʾlífātın / bir yire cemʿ olan evrāķ-ı kitābı per ü bāl 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

G474/4 ģammām içini beŋzedürin cāy-i maģşere / kim olur anda şāh gedānuŋ berāberi 

G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

ber-ā-ber bir, aynı, denk. 

ber-ā-ber olmaķ [1] bir olmak, denk olmak. 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

 berāt [1] imtiyaz, rütbe bildiren ferman; menşur. 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

 berāy için. 
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berāy-ı dost [1] sevgili için. 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

berbaš kaz göğsüne benzeyen büyük ve yuvarlak gövdeli, kopuza benzeyen mızraplı 

çalgı; kaz göğsü.  

berbaš-ı bezm-i ġazā [1] gaza meclisinin berbatı (=kaz göğsü)  Yahya. 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

berd soğuk. 

berd-i şitā [1] kış soğuğu  gam oku. 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

 berg  

1. yaprak. 

berg-i dıraĥt-i heyʾet [1] suret ağacının yaprak(lar)ı  sakal ve bıyık. 

G448/4 źāt-i pākine maģāsinler yaraşmış gün gibi / nūra ġarķ itmiş anı berg-i dıraĥt-i heyʾeti 

berg-i ĥazān [9] hazan yaprağı; sonbaharın gelişiyle sararıp dökülen kuru/çürük yapraklar. 

G456/1 ādem hevāya uymasa berg-i ĥazān gibi / ķurı yire sürinmese āb-ı revān gibi 

 altın ve gümüş. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

 Kızılbaşlar. 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

 muhabbet neşvesini duyan kimseler. 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

 Yahya. 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G447/3 ol şeh-süvāruŋ atı öŋince yayan olup / gitdüm ŝabā-yı āh ile berg-i ĥazān gibi 

 Yahya ve diğer âşıklar. 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

berg-i nihāl-i dín [1] din fidanının/ağacının yaprağı  sakal. 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde saķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 
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berg-i şāĥsār [1] ağaçlardaki yaprak(lar)  yıldızlar. 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 

berg ü bār ü míve [1] yaprak ve meyve. 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

2. (saman bağlamında) çöp. 

berg-i kāha ŝaymamaķ (bir şeyi) [1] saman çöpüne saymamak; saman çöpü kadar kıymet 

vermemek. 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

 ber-ĥordār yaptığı işin semeresini almış, mesut, muradına ermiş, berhudar. 

ber-ĥordār itmek (birini) [1] berhudar etmek; mesut etmek, muradına erdirmek. 

K26/50 idüp vücūdını bāġ-ı cihānda berĥordār / devām-ı devletini eylesün ziyāde ĥudā 

ber-ĥordār olmaķ [1] berhudar olmak; mesut olmak, muradına ermek. 

Ş1/211 cihān bāġında ber-ĥordār olsun / seʿādet šāliʿine yār olsun 

 beri, berü [2] bu yana, bu tarafa. 

1.1. iki yerden daha yakın olanı. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

1.2. belirli bir zamandan bu yana. 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

berü gel, gel berü [6] “beri gel!”, “bu yana gel!”, “haydi gel!” 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

 berí [1] salim, azade, uzak, masun. 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

berí eylemek, berí ķılmaķ (bir şeyi bir şeyden) [2] masun kılmak, uzak tutmak. 

Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

G427/3 gel berü ĥāšıruŋı vesveseden eyle berí / ķoyma nā-maģrem olanı ģarem-i muģtereme 
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berí olmaķ (bir şeyden) [5] uzaklaşmak, uzak durmak, kurtulmak, salim olmak. 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

 beriyye [2] çöl, sahra, çok kurak yer. 

 fermanın kâğıdı. 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

 Yahya‟nın eskimiş kaftanı. 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

 berķ şimşek. 

berķ-ı hātif [1] göz kamaştıran şimşek. 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

berķ urmaķ [7] şimşek çakar gibi parıldamak. 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

 ber-ķarār [1] bir yerde veya bir hâl üzerinde karar kılan, değişmeyen, sabit olan. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

ber-ķarār eylemek [1] sabitlemek. 

K10/43 źātuŋı ber-ķarār ide allāh nite kim / mismār-ı kūh ile yiri eyleye ber-ķarār 

ber-ķarār olmaķ [5] bir yerde veya bir hâl üzerinde karar kılmak, sabit kalmak, değişmemek. 

K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nite kim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 



240 
 

berrāķ [1] çok parlak, ışıklı, aydınlık. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

berrāķ ķılmaķ [1] tozdan pastan arındırmak, ışıl ışıl etmek. 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

 bes [1] yeterli, kâfi. 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

 besmele “bağışlayan ve esirgeyen Allah‟ın” adıyla anlamına gelen 

“Bismillahirrahmanirrahim” sözü. 

besmele meddi [2] “Bismillahirrahmanirrahim” sözünün üzerinde yer alan med (=uzatma/çekme) 

işaretleri. 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G480/2 anuŋ elini öp ki ol vāŝıl-ı ģaķ ide seni / besmele meddine döne iki yed-i müʾeyyedi 

 beş [2] beş, sayı sıfatı. 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

beş hilāl ile māh bir yire geldi [1] “beş hilâl ile ay bir araya geldi”; astronomik bir hadiseden 

mülhem olarak, sevgilinin hilâl gibi parmaklarını ay gibi yüzüne tuttuğu zamanki görüntüsünü 

ifade etmek için kullanılan bir imajdır. 

G238/5 šutdı elini yüzine bizden ģicāb idüp / bir yire geldi māh ile gūyā ki beş hilāl 

beşer [1] beşer tane║beşer, insan. 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

 beşāret müjde. 

beşāret itmek [1] müjdelemek, iyi haberi tebliğ etmek.  

G240/2 beyāża çıķdı sevādı ŝaģífe-i ʿömrüŋ / beşāret itdi beķā mülkini beşír-i ecel 

beşer [1] insan, insanoğlu. 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

beşer-i muģterem [1] muhterem insan, saygıdeğer insan║iyi adla nam salan, iyi anılan kimse. 

G110/1 eyü ad ile be-nām olana ādem didiler / beşer-i muģterem insān-ı mükerrem didiler 

beşeriyyet [1] insanlık, insan olma durumu. 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 
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 beşír müjdeci. 

beşír-i ecel [1] ecel müjdecisi. Ölüm vakti “Korkmayın ve hüzünlenmeyin, size vaat olunan 

cennetle sevinin” (Fussilet, 30) müjdesini veren melek. 

G240/2 beyāża çıķdı sevādı ŝaģífe-i ʿömrüŋ / beşāret itdi beķā mülkini beşír-i ecel 

beşír-i şifā [1] şifa müjdecisi; şifanın yaklaştığını müjdeleyen  sevgiliden gelen belâ. 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

 beyān [4] 

1. takrir, hikâye. 

Ş1/76 zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní / bu resme ķıldı bu şírín beyānı 

2. izah, şerh, tefsir, tabir. 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

3. ifade, söyleyiş. 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

Ş2/326 ŝanasın bu cevāb-ı ŝādıķāne / beyānum sāzına oldı terāne 

beyān eylemek, beyān itmek, beyān ķılmaķ [4] 

1. anlatmak. 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 

2. şerh etmek. 

M13/I/4 bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān / manšıķuš-šayrı ider derd ehline bir bir beyān 

3. tavsif etmek. 

Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

4. (hâl diliyle) bildirmek. 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

beyān-ı evŝāf(ı) [1] vasıfların(ın) söz götürmezliği. 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

beyān-ı ʿilm(i) [1] sahip olduğu ilmin tabiri/ifadesi, anlatımı. 

Ş2/283 yiridür aŋa dirsem bedr-i kāmil / beyān-ı ʿilmini şerģ idimez dil 

beyān-ı vaŝfın itmek (birinin) [1] övgüye değer niteliklerini sayıp dökmek. 

K19/53 beyān-ı vaŝfın iderken zebāna ĥāšif-i ġayb / duʿā-yı devletini eyledi hemān telķín 

beyān olmaķ [1] anlatılmak, açıklanmak. 
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G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

beyāna sıġmamaķ [1] hakkıyla anlatılması mümkün olmamak. 

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

 beyāż beyaz, beyazlık. 

beyāż çíní [1] beyaz çini (tabak)  (içi düğün pilavıyla dolu hâliyle) incilerle dolu istiridye. 

M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 

beyāż-ı ĥadd [1] yanağın beyazlığı  beyaz sayfa. 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

beyāż-ı mūy [1] yüzdeki kaş, saç ve sakalların beyazlığı  nurdan kanatlar. 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

beyāż-ı nāme [1] kâğıdın beyazlığı. 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

beyāż olmaķ [1] (göz için) üstüne beyazımsı perde (=katarakt) inmek, ağarmak. 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn [1] “iki cihanda yüz akı”. 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

beyn [1] iki şeyin arası. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

 beyt [18] 

1. ev, hane. 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege paşaya olmaz āşinā 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

beyt-i aģzān [5], beytü‟l-ģazen [2] hüzünler evi, matem evi; Hazreti Yakub‟un oğlu Yusuf‟u 

kaybettikten sonra ızdırap içinde yaşadığı ev. Tanıklarda şairin/âşığın evi ve bedeni bu eve 

benzetilmiştir. 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 
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G289/1 ĥalķdan gizlenelüm tārik-i dünyā olalum / beyt-i aģzānumuz içinde muʿammā olalum 

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

beyt-i ʿırżını yıķmaķ (birinin) [1] ırz hanesini yıkmak║onurunu kırmak, haysiyetini incitmek. 

M14/V/4 beyt-i ʿırżını bu beyt ile yıķup itdüm ʿitāb /diŋle yaģyānuŋ sözin va‟llāhu aʿlem bi‟ŝ-ŝavāb 

beyt-i ʿilm [1] ilim ocağı║Süleymaniye Camii. 

K3/29 mesned-i ehl-i münācāt ü mekān-ı sālikān / beyt-i ʿilm ü šūr-ı aģbāb-ı imāmü‟l-enbiyā 

beyt-i vücūd [3] vücut hanesi, vücut evi. 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

beytu‟llāh [1] Allah‟ın evi, Kâbe║Yahya‟nın gönlü. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

beytu‟llāh-ı śāní [1] ikinci Beytullah; ikinci Kâbe║Süleymaniye Camii. 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

beytü‟l-fenā [1] fena evi║dünya. 

Ş1/206 bu dem kim naķl ide beytü‟l-fenādan / aŋalar rūģ-ı yaģyāyı duʿādan 

2. iki mısradan oluşan nazım birimi, beyit. 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

M1/II/9 maķbūl-i ģażret olam dir iseŋ / ķıl dil diliyle bu beyti ez-ber 

M14/V/4 beyt-i ʿırżını bu beyt ile yıķup itdüm ʿitāb /diŋle yaģyānuŋ sözin va‟llāhu aʿlem bi‟ŝ-ŝavāb 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

Ş2/317 vücūduŋ oldı mülk-i naţma sulšān / n‟ola her beyt öŋüŋde šutsa dívān 

Ş2/336 her yüzi musģaf üçer beyt ile oķınsa n‟ola / çü üçer kez oķınur sūre-i iĥlāŝ revān 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 

beyt-i ʿālí [1], beyt-i muʿallā [1] yüce beyit; manası yüce, kıymetli ve mümtaz beyit. 
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M1/V/9 ehl-i sülūküŋ bāl ü peridür / bu ķavl-i hādí bu beyt-i ʿālí 

Ş2/320  pey-ā-pey oldı her beyt-i muʿallā / sušūr ile miśāl-i mevc-i deryā 

beyt-i dil-küşā [1] insanın içini açan, gönüle ferahlık veren beyit. 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

beyt-i evvel [1] birinci beyit. 

Muk6/1 bir rübāʿí söylemişler vaŝf-ı ģüsnüŋde şehā / beyt-i evveldür celí ĥašš ile ķaşuŋ fi‟l-meśel 

beyt-i maʿmūr [2] mamur hane, kâşâne║mamur beyit, titizlikle işlenmiş güzel beyit. 

K19/44 ĥayāl-i bikr ile gūyā ki beyt-i maʿmūrum / serāy-ı şívede gūyā nigār-ı perde-nişín 

1.1. mamur hane, kâşâne║mamur beyit, titizlikle işlenmiş güzel beyit║Allah‟ın Adem ve 

oğullarının ibadet etmeleri için cennetten yeryüzüne indirdiği, Nuh tufanında yedinci kat göğe 

çekilen kasır. 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

beyt-i rūģ-efzā [1] cana can katan, ruhu okşayan beyit. 

K13/33 midģatüŋde beyt-i rūģ-efzāmı görenler ŝanur / uçmaġa iki ķanadın açdı cibríl-i emín 

beyt-i śāní [1] ikinci beyit. 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

bezenmek [2]  

1. süslenmek, donanmak. 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

2. özenmek, özen göstermek. 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 

 bezm [15] sohbet ya da eğlence maksatlı teşekkül etmiş içkili/içkisiz, yemekli/yemeksiz 

meclis. 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 
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Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

bezm-i aġyār [1] ellerin meclisi. 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

bezm-i belā [1] belâ meclisi, dert meclisi. 

G86/1 bezm-i belāda ķadd-i ĥamídem kemānedür / ŝavt-i ģazín-i nāle vü āhum terānedür 

bezm-i cihāndan ayaġını götürmek [1] cihan meclisinden ayağını çekmek, cihan meclisinden 

çekilip gitmek║ölmek, ölüp gitmek. “ayak” kelimesinin “kadeh” anlamına gönderme vardır. 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

bezm-i ehl-i maʿŝıyet [1] masiyet ehlinin meclisi; asiler ve günahkârlar meclisi. 

M10/II/3 māniʿ-i işġāl-i ģaķdur bezm-i ehl-i maʿŝıyet / her libās-ı ġafleti ķılma ģicāb-ı maġfiret 

bezm-i elest [1], bezm-i ezel [1] elest meclisi, ezel meclisi. Allah‟ın ruhlara “Elestü bi-

Rebbiküm?” (“Ben sizin Rabb‟iniz değil miyim?”) diye sorduğu ve ruhların da “Belâ!” diyerek 

ikrar verdikleri ezel meclisi. 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

bezm-i gülşen [2] gül bahçesinde kurulan meclis. 

Ş2/90 oķındı bezm-i gülşende müdāmí / gülistān ü behāristān-ı cāmí 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

bezm-i ģayret [1] hayret meclisi║ne yapacağını bilememe ve şaşkınlık hâli. 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

bezm-i ʿíd [1] bayram meclisi; bayram günü tertip edilen eğlence meclisi. 
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K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

bezm-i ķıtāl [1] savaş meclisi║savaş. 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

bezm-i meʿāní [1] manalar meclisi. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

bezm-i miģnet [1] mihnet meclisi, elem ve ızdırap meclisi. 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

bezm-i naţm [1] nazım meclisi║şiir ve şairlik. 

Ş2/333 ʿālem içre baŋa cāmídür ayaķdaş ancaķ / bezm-i naţm içre dilā çünki benümdür meydān 

bezm-i ŝafā [1] safa meclisi. 

M6/III/6 nedür bu ŝoģbet-i ʿālí nedür bu bezm-i ŝafā / nedür bu ʿişret-i şādí nedür bu emr-i ʿaţím 

bezm-i yār [2] sevgilinin meclisi. 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

bezm ehli [1] mecliste bulunan kimseler; meclis sahibi ve konuklar. 

K13/4 manšıķu‟š-šayr ü behāristān-ı cāmí oķıyup / bülbül-i gülzār ile bezm ehli oldı hem-nişín 

 bezmgāh [3] meclis kurulan yer; ziyafet ve şölen yeri║meclis. 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

 bıçaķ [3] maruf kesici alet. 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

 bıçaķcı [1] Bıçakçı; Edirne Şehrengizi‟nde anılan bıçakçı güzeli. 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

bıçaķcı-zāde [1] Bıçakçızade; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/145 bıçaķcı-zāde bir zíbā ŝanemdür / cefā ķılıcı yār-i pür-sitemdür 

bıŋar pınar, kaynak. 

bıŋarı başından avlamaķ [1] pınarı başından avlamak, suyun başını tutmak; bir iş için en önemli 

ve en fazla menfaat sağlanacak yerde bulunmak. 
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Ş2/255 anuŋ kūyinde her kim eylese yer / bıŋarı göz göre başından avlar 

 bí-ʿaded [2] sayısız, sayılamayacak kadar çok. 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

 bí-ʿār [1] arlanması olmayan, arsız, hayasız, utanmaz║felek. 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

bi-ʿavni‟llāh [2] Allah‟ın yardımı ile. 

K6/21 neye uzatsa eli irişür bi-ʿavni‟llāh / cihānda şems-i vilāyetdür ol kerem kānı 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

bi-ʿaynihi [7] aynı ile, aynı onun gibi, tıpkı. 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G480/5 ŝofí-i ŝāfí kendüyi öldi meśābesinde ķor / tācı olur bi-ʿaynihi türbe-i ķabri künbedi 

 bí-bāk [2]  

1. korkusuzca, pervasızca. 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋuluķda ķorĥu 

bí-bāk ü bí-pervā [1] korkusuz ve pervasız; hiçbir şeyden korkmayan ve sakınmayan, cesur. 

G94/2 gözi açuķlarla manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / mest-i cām-ı vaģdeti bí-bāk ü bí-pervā görür 

2. kendinden emin bir şekilde. 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

 bí-baŝíret basiretsiz, gafil, sonunu düşünmeyen. 

bí-baŝíret itmek [1] gaflete düşürmek, sonunu düşünmez hâle getirmek. 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

 bí-bedel [7] eşsiz, benzersiz, yerini hiçbir şey tutamayan, paha biçilemez. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyeti 

M20/V/2 gün gibi bí-naţír bilür bí-bedel bilür 

Ş2/211 biri ʿaššārlarda bir güzeldür / iŋen maģbūb iŋen bí-bedeldür 
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G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

 bí-beķā [1] bekası olmayan, gelip geçici, istikrarsız. 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

bí-cān cansız. 

bí-cān eylemek, bí-cān itmek [8]  

1. cansız bırakmak, canını almak║mecazen öldürmek, çok üzmek. 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

G479/1 gel e ey rūģ-ı muŝavver gel e ey cān kesi / bizi bí-cān idüben gitmege itme hevesi 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

2. canını almak║mat etmek║hakkından gelmek║zulmüne son vermek. 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

bí-cān olmaķ [1] canı gitmek, cansız kalmak║mecazen ölmek, çok üzülmek. 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

 bí-çāre [11] biçare, çaresiz║âciz, bedbaht, zavallı, acınacak hâlde olan. 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

Ş1/213 źelíl ü ĥor idüp bí-çāre eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazuķlar saŋa 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 
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bí-çārenüŋ ģālini yine bí-çāre bilür [1] “biçarenin/dertlinin/zavallının hâlinden yine 

biçare/dertli/zavallı anlar.” 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

 bí-çūn ü çerā [1] sorgusuz sualsiz║kusur bulunacak tarafı bulunamayan. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

 bídār [1] uyanık, uykusuz, gözü açık║basiret sahibi. 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

bídār itmek [1] uyandırmak, kendine getirmek. 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

bídār olmaķ [1] uyanmak║basireti açılmak. 

G356/2 gözi açuķlardan olduķ encüm-i seyyāreveş / anı taģŝíl eyledük ʿışķ ile bídār olmadan 

 bidʿat [2]  

1. dine muhalif yenilik. 

bidʿati āyín ķılmaķ [1] bid‟ati âdet edinmek║bid‟at çıkarmak? 

K19/10 ķabā-yı fāĥir ile ķalma ʿāķıbet ʿuryān / ʿabā-yı faķr ile ol ķılma bidʿati āyín 

2. kötü âdet, hata, suistimal. 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

 bí-esās [1] esassız, temelsiz║yıkılmaya mahkum, gelip geçici. 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

 bígāne [6] 

1. yabancı, aşina olmayan, el. 

M31/I/1 cānāncuġum cefā ķılıcı bí-vefācuġum / bígānelerle hem-dem olan āşinācuġum 

G76/5 aġzuŋı bígāneye açma ŝaķın esrāruŋı / ĥānenüŋ ķapusı açuķ olıcaķ uġru gelür 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

2. ilgisiz, ilgilenmeyen, kayıtsız kalan. 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

bígāne olmaķ [3] ilgilenmemek, kayıtsız kalmak. 

K21/1 bígāne oldı şimdi müjeŋ gibi cāna tír / šoķınmadın geçer yine ben bí-nişāna tír 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 
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G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

bigi [1] gibi. 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

bí-gümān [6] şüphesiz. 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

 bí-günāh [3] 

1. günahsız, masum. 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

2. hiç suçu yokken, yok yere. 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

bihā [1] güzellik, zarafet, letafet, revnak. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

 bí-ģad [4] sınırsız, sonsuz, hadsiz hesapsız, çok. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

 bi-ģaķķ-ı … n(I)n hakkı için, …y(A) duyulan hürmet gereği. 

bi-ģaķķ-ı aģmed ü maģmūd ü ādem [1] Ahmed ve Mahmud‟un, Adem‟in hakkı/hürmeti 

için║Hazreti Muhammed‟in ve Hazreti Adem‟in hakları/hürmetleri için. 

Ş2/80 bi-ģaķķ-ı aģmed ü maģmūd ü ādem / bi-ģaķķ-ı yeśrib ü bašĥā vü zemzem 

bi-ģaķķ-ı ārzū-yı vuŝlat-ı yār [1] sevgiliye kavuşma arzusunun hakkı için. 

Ş2/82 bi-ģaķķ-ı ārzū-yı vuŝlat-ı yār / bi-ģaķķ-ı iştiyāķ-ı rūy-i dil-dār 

bi-ģaķķ-ı iştiyāķ-ı rūy-i dil-dār [1] sevgilinin yüzüne duyulan arzu ve hasretin hakkı için. 

Ş2/82 bi-ģaķķ-ı ārzū-yı vuŝlat-ı yār / bi-ģaķķ-ı iştiyāķ-ı rūy-i dil-dār 
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bi-ģaķķ-ı müsteʿān [1] ancak kendisinden yardım dilenen Allah‟ın hakkı/hürmeti için. 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

bi-ģaķķ-ı rifʿat-i idrís ü ʿísā [1] Hazreti İdris‟in ve Hazreti İsa‟nın bulundukları yüksek 

mertebenin hakkı/hürmeti için. 

Ş2/81 bi-ģaķķ-ı rifʿat-i idrís ü ʿísā / bi-ģaķķ-ı mācerā-yı nūģ ü mūsā 

bi-ģaķķ-ı mācerā-yı nūģ ü mūsā [1] Hazreti Nuh‟un ve Hazreti Musa‟nın başlarından geçenlerin 

hakkı/hürmeti için. 

Ş2/81 bi-ģaķķ-ı rifʿat-i idrís ü ʿísā / bi-ģaķķ-ı mācerā-yı nūģ ü mūsā 

bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ [1] (tövbesiyle meşhur) Nasuh‟un ruhunun hakkı/hürmeti için. 

G43/3 hezār tevbe mey-i maʿnevíden ayruġına / şerāb ʿaķluma gelmez bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ 

bi-ģaķķ-ı rūģ-ı şehídān-ı kerbelā [1] Kerbelâ şehitlerinin ruhları hakkı/hürmeti için. 

K27/32 yā rab bi-ģaķķ-ı rūģ-ı şehídān-ı kerbelā / zid ʿömrehü‟l-ʿazíze ilā-āhiri‟z-zemān 

bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ [1] İhlas suresinin hakkı/hürmeti için. 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

bi-ģaķķ-ı yeśrib ü bašĥā vü zemzem [1] Medine, Mekke ve Zemzem hakkı/hürmeti için. 

Ş2/80 bi-ģaķķ-ı aģmed ü maģmūd ü ādem / bi-ģaķķ-ı yeśrib ü bašĥā vü zemzem 

bí-ĥāl [1] bensiz, etrafında ben bulunmayan║noktasız. 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ĥāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

bí-ģālet hâlsiz, şevksiz, olgunluğa erişmemiş. 

bí-ģālet ü bí-cān [1] hâlsiz ve cansız║olgunluğa erişmemiş ve ruhsuz. 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz  

 bi-ģamdi‟llāh [6] “Allah‟a hamd olsun.” 

G60/7 iki ķat oldı ķaddüm hāneķāh-ı dehre pír oldum / bi-ģamdi‟llāh vücūdumda benüm dāl-i ʿibādet var 

G265/3 kim ne dirse disün bi-ģamdi‟llāh / hele ben lāyıķ-ı cefā oldum 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

 bí-ĥānümān [1] evsiz barksız. 

G138/1 diríġā ʿāşıķın maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

bí-ĥānümān ü lā-mekān [1] evsiz barksız, yersiz yurtsuz. 
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G70/1 ģabíbüm ʿāşıķı bí-ĥānümān ü lā-mekān ister / źelíl ü zār ü maģzūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

 bí-ģarf harfsiz. 

bí-ģarf ü ŝadā [1] harfsiz ve sessiz. 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin  

bí-ĥaš [2] hatsız, hattı olmayan, sakalı bitmemiş║yazı bilmeyen. 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

bí-ģayā [1] hayasız, utanması sıkılması olmayan, edep yoksunu. 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

bí-hemtā [2] eşi bulunmayan, benzersiz. 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

bí-ģisāb [1]  

1. sayısız, çok sayıda, pek çok. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

2. sonu olmayan, nihayetsiz. 3. hesap etmeksizin. 

bí-ģisāb ü bí-ʿitāb [1] dönüşsüz ve sitemsiz / hiç hesaplamadan ve sitem/itiraz etmeden. 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

 bí-ĥod bayılmış, kendinden geçmiş. 

bí-ĥod olmaķ [1] kendini kaybetmek, kendinden geçmek. 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

bí-hūde [1] beyhude, faydasız, boşa yapılan. 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt [1] ne bir harf, ne bir söz ne de bir ses olmaksızın. 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

 bí-hūş aklı başından gitmiş. 

bí-hūş eylemek, bí-hūş itmek [3] kendinden geçirmek, aklını başından almak. 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 
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bí-hūş olmaķ [1] kendinden geçmek. 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

bí-hūş-ı ġam-ı fürķat [1] ayrılık gamı yüzünden aklı başından gitmiş. 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

bí-hūş ü ser-gerdān olmaķ [1] aklı başından gidip ne yapacağını bilemez hâle gelmek. 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

bí-ģużūr [1] huzursuz, huzuru olmayan, rahatsız. 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

bí-iĥtiyār [5] 

1. ihtiyarını, iradesini yitirmiş. 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

2. gayriihtiyari. 

M22/II/2 yüzüm üstine düşüp yaşum gibi bí-iĥtiyār / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

G104/3 mevleví gibi semāʿa girdiler bí-iĥtiyār / ģayret ile gird-bāda döndiler ebdāllar 

3. ister istemez, hâliyle. 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

4. cebbar. 

M21/IV/1 ceng içinde ĥalķumuz bí-iĥtiyār olur bizüm / her iki barmaġumuz bir źü‟l-feķār olur bizüm 

 bí-ķarār [1] karar edemeyen, dur durak bilmeyen. 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

 bí-kārlıķ [1] dünya işlerini umursamama, rintlik, avarelik. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

 bí-ķayd kayıtsız, hiçbir kayda bağlı olmayan. 

bí-ķayd olmaķ [3] hiçbir kayda bağlı olmamak, her türlü bağdan azade olmak. 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

 bí-kes kimsesiz, bir başına. 

bí-kes ü bí-çāre vü bímār [1] kimsesiz, çaresiz ve hasta. 

M28/V/1 bí-kes ü bí-çāre vü bímār olup yaģyā gibi / šoldı ʿışķum ʿāleme mihr-i cihān-ārā gibi 
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bí-kes ü bímār ü bí-yār [1] kimsesiz, hasta ve yarsız. 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

 bí-ķıyās [2] kıyas kabul etmeyen, kıyasa gelmeyen, ölçüsüz. 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

 bikr bekâret, daha önce hiç kimse tarafından el değmemiş olma. 

bikr-i fikr [1] ilk kez dile getirilen, daha önce hiç kimsenin ifade etmediği fikir.  

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

 bilāl [2] Hazreti Muhammed‟in ilk Müslüman sahabelerden olan azatlı kölesi, ilk ezanı 

okuyan kişi, Bilâl-i Habeşî. 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

G57/2 ĥālí degüldür āyine-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

bilāl-i muŝšafā [1] Mustafa‟nın Bilâl‟i, Bilâl-i Habeşî  servi boylu sevgilinin kulak 

memesindeki ben. 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

 bildürmek [5] 

1. bilmesini sağlamak, anlatmak, açıklamak, izah etmek. 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

2. malum etmek. 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

3. farkına varmasını sağlamak. 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

4. haberdar etmek║mahiyetini anlatmak, derecesini göstermek. 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

5. duyurmak, ilan etmek. 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

 bile [8] birlikte, beraber. 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 
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K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

bile almaķ [2] beraberine almak║…yı da almak║bileyerek almak║bele almak, kuşanmak.  

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

bilemek [1] kesici bir âleti bileği taşı, eğe, çark vb. gereçlerle keskinleştirmek. 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

bilinmek [3]  

1. malum olmak, açılmak. 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

2. şerh edilmek. 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

3. anlaşılmak. 

G168/3 ķaŝd iderdüm ki diyem sırr-ı velāyet ĥaberin / bu vilāyetde diríġā ki bilinmez dilümüz 

 bi‟llāhi [9] billahi, Allah için, Allah‟ın hakkı için. 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥi olmaz cefākār olmaġa ķādir 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G356/1 pür-ŝafāyuz derd-i dil-dāra giriftār olmadan / nice bí-zār olalum bi‟llāhi bízār olmadan 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

 bilmek [61] 

1. malumu olmak. 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 
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Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

2. anlamak, vâkıf olmak. 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

3. haberi olmak, haberdar olmak. 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

M5/IV/3 bilse maţlūm olduġını āŝaf-ı şāh-ı cihān / kāmil olan ādeme eyler kemāl-i merģamet 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür  

4. anlamak, görmek, farkına varmak. 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

5. sırrına ermek. 

K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝonı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

6. sezmek, farketmek. 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

7. saymak, addetmek, … olarak görmek. 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G147/2 dil-rübālar yegi begler begisin sulšānum / ķuluŋuŋ ķulına ķul olmaġı ʿunvān bilürüz 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 
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G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

G156/1 ķayd-ı dünyāya esír olanı ģayvān bilürüz / mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān bilürüz 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

8. anlamak, fark etmek. 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

9. tahmin etmek, hesaba katmak. 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

10. bir şeyden emin olmak, şüphesi olmamak. 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

11. tanımak, çıkarmak. 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

12. öğrenmek, tatmak. 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

13. anlamak, … kanaatine varmak. 

M7/IV/4 ķodı fenāda māmelekin ol melek-ŝıfat / bildi anı ne var ise cāy-i beķāda var 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G179/1 cān tende iken būse-i cānān ele girmez / bildüm anı cān virmeyicek cān ele girmez 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

bildügi yaŋılduġına degmemek [1] bildiği yanıldığına değmemek; bildiğini sandığı hâlde aslında 

bir şey bilmemek. 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 
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bilen [1] bilen, vâkıf olan║ârif, âgâh. 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

bilen bilüri bilür [1] “ârif ârifi bilir/tanır.” 

G169/1 açılmazuz süfehāya ĥazāyinu‟llāhuz / bilen bilür bilüri kendümüzden āgāhuz 

bilmiş ol [2] “bil”, “iyice bil”, “haberin olsun”. 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

 bilmez [1] bilmeyen, cahil, gafil, vukufsuz, marifetsiz. 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

 bilmezlenmek [1] (âşığı) görmezden gelmek, (söz verdiğini) bilmezlikten gelmek. 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

 bilmezlik [2] bilmeme, cahillik. 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret 

bilmezlik itmek [3] cahillik etmek║kendini bilmemek, haddini bilmemek. 

M1/III/8 bilmezlik itdüm bundan öŋürdi / dívāne gibi yolum yaŋıldum 

G116/2 bilmezlik itdi kendüyi bildürdiler hemān / bāġ-ı cināndan ādemi dünyāya ŝaldılar 

G429/3 ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme / ŝabāveş ĥāne-i nā-dāna girme 

bilmezlik yüzinden šoġmaķ [1] bilmezden gelmek. 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

 bímār [8] hasta. 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

bímār eylemek, bímār itmek [2]  

1. hasta etmek. 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 
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1.1. hasta etmek, yataklara düşürmek. 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

bímār olmaķ [2]  

1.1. hasta olmak║(göz bağlamında) süzgün bakmak. 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

1.2. hasta olmak║aşktan hasta düşmek. 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

bímār-ı ʿışķ [2] aşk hastalığına tutulan, aşktan hasta olan║âşık. 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

bímār-ı maģzūn [1] mahzun, mecalsiz, zavallı hasta. 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

bímāra iŋildeme dimek [1] hastaya inleme demek║imkânsız bir şey istemek. 

G372/1 fiġānlar itme dimek ʿāşıķ-ı dil-efgāra / iŋildeme dimege beŋzemez mi bímāra 

 bí-meded [1] (medet etme bağlamında) hayırsız, insaniyetsiz, kimseye faydası 

dokunmayan, yaralı parmağa işemeyen║(medet bulma bağlamında) zavallı║Rüstem Paşa. 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿadedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

bí-meźāķ [1] zevksiz║şiirden anlamayan. 

G175/3 bí-meźāķa şāhid-i maʿnā yüzin göstermezüz / göz göre aʿmālaruŋ ʿaynına küģģāl olmazuz 

bí-miśāl [2] eşsiz, benzersiz, emsalsiz. 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

 bí-miśl [1] misilsiz, misli bulunmayan, emsalsiz. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

 biŋ [9] bin║binlerce, pek çok; sayısız. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 
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Ş2/332 irişsün bir nefesde biŋ murāda / devām-ı devleti olsun ziyāde 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb  

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

biŋ belā ile [1] bin “belâ” (=rakipler, ağyar) ile║binbir türlü nazla, zar zor, güç belâ. 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 

biŋ biŋ [1] binlerce║çok, hadsiz hesapsız. 

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

biŋ cān ile [6] bin canla║canıgönülden, seve seve, canla başla, bütün gücü ve varlığı ile. 

M37/III/1  cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

M38/III/1 fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

biŋ cān ile cān virmek [3] seve seve, şevkle canını feda etmek. 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

biŋ cāna degüşmek [1] bin can karşılığında vermek, bin cana bedel kılmakb 

G296/1 būseŋi biŋ cāna degüşdüŋ hemān / eyler imiş az šamaʿ çün çoķ ziyān 

biŋ cāna ĥarídār olmaķ [1] bin tane canı olsa hepsini vererek alıcı olmak, bütün can nakdini 

harcayarak almaya talip olmak. 

Ş2/179 n‟ola bir būsesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

biŋ cānum olur ise daĥı yolına revāne ola [1] “bin tane canım olsa hepsi uğruna feda olsun”. 

G434/4 ŝafā-yı ķalb ile biŋ cānum olur ise daĥı / cihānda sevdügümüŋ yolına revāne ola 

biŋ dili olsa rivāyet idimemek [1] bin tane dili olsa anlatamamak; anlatmaya muktedir olamamak. 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

biŋ dürlü [6] bin türlü║çeşit çeşit ve haddinden fazla. 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

Ş1/49 cefāsın arturup yevmen fe-yevmā / getürdi başuma biŋ dürlü ġavġā 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 
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G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G320/5 yaģyā ķuluŋı şimdi kemāl-i keremüŋden / biŋ dürlü cefā vü ġamuŋ ile şen idersin 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

biŋ kaʿbe śevābı virmek [1] bin kez haccetmiş kadar sevap vermek. 

K18/46 derecātuŋı refíʿ eyleyüben her laģţa / vire biŋ kaʿbe śevābını ĥudā-yı müteʿāl 

biŋ ķan itmek [1] bin kişinin/çok kişinin canını almak║yiğitlikte zirveye ulaşmak. 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

biŋ kerre [3] bin defa║ sayısız kere. 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

biŋ kez [1] bin defa║sayısız kere. 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

biŋ nāz ile [3] bin nazla║çok nazlanarak║türlü işvelerle. 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

biŋ ŝafā ile [1] bin zevk ile, safa içinde, tam bir gönül şenliğiyle. 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

biŋ yirde [2] (sinesinin) bin yerinden. 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

biŋde biri, biŋinde biri [4] binde biri, bininde biri║çok az bir kısmı. 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

 binā [6] bina, yapı. 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

M1/III/6 köhne bināyem pír-i dü-tāyem / ģaķ cānibine šoġrı egildüm 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 
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G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

binā olmaķ [1] inşa edilmek. 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

binā urmaķ [1] inşa etmek. 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

binā-yı cāmiʿ [1] cami binası. Aşağıdaki tanıkta “(Kanuni Sultan Süleyman‟ın) camiinin binası” 

olarak geçmektedir. 

K5/27 binā-yı cāmiʿi anķā-yı ģikmete beŋzer / ķanadı altına almışdur ehl-i ímānı 

binā-yı ģüsn [1] güzellik binası. 

Ş2/169 birisi dülger-oġlı şūĥ-ı ʿālem / binā-yı ģüsn anuŋla oldı muģkem 

binā-yı ʿışķ [1] aşk binası. 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

binā-yı insān [1] insan binası; insanın bina gibi tasarlanmış vücut yapısı. 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

 bināen [1] –d(A)n ötürü, -y(A) dayanarak. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

 bināgūş [1] kulak memesi. 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

 bí-naţír [4] nazirsiz, eşi benzeri olmayan. 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

M20/V/2 gün gibi bí-naţír bilür bí-bedel bilür 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar  

G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 

bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel [1] nazirsiz, emsalsiz, yerini kimseler tutamayan. 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

 bí-nevā [4] nasipsiz, her şeyden mahrum, çaresiz, âciz, zavallı. 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā  

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 
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bí-nihāyet [1] nihayetsiz, bitmek tükenmek bilmeyen. 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

binmek [4]  

1. (ata) süvar olmak, üstüne çıkıp ayaklarını iki yandan sarkıtarak oturmak. 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

1.1. (nefs atına) süvar olmak║nefse uymak. 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

2. (kayık için) yolculuk yapmak üzere içinde yer almak. 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

bí-nuķat [1] noktasız, hiç nokta kullanılmayan. 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

 bí-nūr [2] nursuz, kör, gözü görmez║nasipsiz. 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

 bí-pāyān [3]  

1.1. sonsuz, aşırı derecede. 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

1.2. sonsuz, tükenmez. 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

 bí-pervā [1] pervasız, korkusuz, sakınması olmayan. 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

bí-pervā itmek [1] hiçbir şeyden korkmaz, sakınmaz hâle getirmek; gözü kara etmek. 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

 bir [315]  

1. bir tek, sadece bir. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 
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M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

Ş2/179 n‟ola bir būsesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

2. herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren sayı. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K7/21 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / olsa bir bende-i ednāsına ʿālí naţarı 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K25/16 rāh-ı ʿacemde bir ʿacemí bayķuşa didüm / ʿālem zi-tü ĥarāb ü tü der-ʿālem-i díger 
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K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şāša ģażret-i ķāsım paşa 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

M9/I/2 yine bir gerçek eri mürşid-i erkān itdüŋ / ģākim-i maģkeme-i taĥt-ı süleymān itdüŋ 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

M10/I/3 dār-ı dünyā cāy-i fürķat menzil-i miģnet gibi / devleti bir ālet-i hengāme-i zaģmet gibi 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul  

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 
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M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

Ş1/183 belāsın başuma aldum cihānuŋ / görinmez bir ķażādur ʿışķı anuŋ 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bac ʿāmili yanında her gāh 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

Ş2/19 zihí źāt-i ʿulüvv-i şān-ı aʿţam / anuŋ bir ķulıdur faĥr-i dü ʿālem 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

Ş2/266 biri bir ĥūb-ı kātib ģamza bālí / ki olmaz ģüsn-i ĥaššınuŋ miśāli 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M8/V/6 bunuŋ gibi işi kim gördi kim işitdi ʿaceb / ki oġlına ķıya bir server-i ʿömer-meşreb 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 
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G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bu gün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G269/4 pādişāh-ı naţm ü neśrem baģr ü ber sulšānıyem / leşker-i eşʿārdan bir ʿālí dívān eyledüm 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bu gün bir duʿā dile 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma  / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

3. öyle bir. 
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K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

M18/III/1 bir ĥalílu‟llāhdur ĥalķ-ı cihān mihmānıdur 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bu gün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

4. tahkir yollu belgisiz sıfat. 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

5. acziyet ifade eden belgisiz sıfat. 

M18/II/1 bir kemíne bendesini mıŝra sulšān eyleyen 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 
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6. denk, aynı mahiyette, aynı kıymette, birbirinden farksız. 

M1/IV/2 maʿní yüzinde şāh-ı cihānuŋ / tābūtı ile birdür seríri 

Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

7. bir sefer. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

9. başlı başına bir. 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyānı ķo 

bir aķçanuŋ üstine şehíd olmaķ [1] bir akçenin üstüne şehit olmak; tek bir akçe için canını 

vermek. 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

bir avuç [2] ancak bir avucu dolduracak kadar. 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itmek [1] bir avuç kıl ile bir tezgâhı 

bozmak/mahvetmek/batırmak/heder etmek/berbat etmek… Bir sebze meyve tezgâhına düşmüş 

bir kıl topağı gibi tezgâhın işini bitirmek║dilberin güzelliğine halel getirmek. 

M40/II/2 bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itdi / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

bir ay başında iki ġurre olmaz [1] “bir ay başında iki hilâl olmaz.” 

Ş2/135 neden ikidür ol ebrū-yı mümtāz / bir ay başında iki ġurre olmaz 

bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olmaķ [2], bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olmaķ [1] adım atacak yer 

bulunmamak║çok kalabalık olmak. Mahşer gününün kalabalığını ifade etmek için kullanılan bir 

tabirdir. 

K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

G286/6 bir ayaġ üzre biŋ ayaķ olsa elden ķomayam / cām-ı ʿışķı sāķiyā maģşerde ölem dirilem 

bir baķımda [4]  

1. bir kez bakmakla, bir bakışta, tek görüşte. 
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M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

2. bir bakıma. 

G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

3. şöyle bir bakınca. 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

bir behāne ile, bir behāneyle [2] bir bahaneyle, bir vesileyle. 

G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

bir bir [9] bir bir, tek tek, teker teker. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

M13/I/4 bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān / manšıķuš-šayrı ider derd ehline bir bir beyān 

Ş1/103 çü mevlā-ĥāne seyri ola āĥir / giderler tunca seyrānına bir bir 

Ş2/201 aluben naķd-i cānı şimdi bir bir / ķara çullarda ķor ʿuşşākı āĥir 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

G322/1 tesbíģüŋi yaŋıldur ŝofí żararlu yārān / şeyšānlaruŋı bir bir eyle hemān períşān 

bir bir dimek [1] bir bir söylemek, bir bir sayıp dökmek, en ufak ayrıntısına kadar anlatmak. 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

bir daĥı [8] bir daha, bir kez daha, yeniden, tekrar. 

M20/I/2 bir daĥı göreyin meh-i nā-mihribānumı 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥı görmege iver cānum benüm 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

bir daĥı görsem iki olur [1] “bir daha yüzüne bakarsam iki olsun.” 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

bir dāne [3] bir tane. 
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1.1. bir “tane”║bir tanecik. 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

1.2. bir tane, bir tek, bir adet. 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

1.3. bir tane, yegâne, biricik, eşsiz. 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

bir dem [6] 

1. bir an, bir an olsun. 

Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

2. bir ara. 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā 

3. bir zaman. 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-ı şāhí 

bir dem içinde [1] bir anda, bir nefeste. 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

bir dem mi var ki [1] “tek bir an mı var ki …” 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

bir demde [2] bir nefeste, bir anda. 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

bir gezden oķlamaķ [2] bir defada, tek gezden oklamak/okla vurmak║kırıp geçirmek. 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

bir gice [13] bir gece. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā  

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 
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M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

G318/5 bir gice ĥāne-i yaģyāya gelem dimiş idüŋ / híç ola mı ʿahde vefā eyleyesin 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G330/5 efendi bir gice yaģyā ķuluŋı iģyā ķıl / dem-i mesíģ ile olan maķāl ģaķķı içün 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

bir görinmek [2] aynı görünmek, birbirinden farkı olmamak. 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

bir görmek [2] birbirinden farksız görmek, aynı ayarda tutmak, eşit saymak. 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

bir gün evvel [1] bir gün önce, dün. 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

bir gün ĥandān eylese bir yıl aġlatmaķ [1] bir gün güldürse bin yıl ağlatmak; kaşıkla verip sapıyla 

çıkartmak, burnundan getirmek. 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

bir günce [1] bir gün kadar. 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

bir gün öŋürdi [5] bir an evvel, tez elden, vakit geçmeden. 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 

G268/1 ġaríblıķda ecel gelmedin çıķup gitsem / serāy-ı yārümi bir gün öŋürdi seyr itsem 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 

bir ĥabbeye almamaķ [1] bir habbeye (=tahıl tanesi, zerre) saymamak; hiç kıymet vermemek. 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

bir ĥayāl olmaķ [1] hayale dönmek; bir hayal hâline gelmek║çok zayıflayıp incelmek. 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 
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bir heftedür ki [1] “bir hafta oldu …”, “bir haftadır …” 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

bir ĥoş ģikāyet eylemek [1] güzel bir hikâye anlatmak, güzel bir şeyler anlatmak. 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

bir ĥoşça ģāli olmaķ [1] bir acayip hâlde olmak. 

G59/2 ne ŝaġ olmaķ murādumdur ne ölmekden ķaçar cānum / cihānda ĥaste-i ʿışķ olalı bir ĥoşça ģālüm var 

bir ĥoşça seyrān [1] (âdeta gül bahçelerinde) güzel, keyifli bir gezinti. 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

bir hüner ŝanmaķ [1] bir marifet sanmak. 

G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

bir içim ŝu [1] bir defada içilecek kadar su║çok güzel kimse. 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

bir iki [4] bir iki║birkaç. 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

bir iki gün [3] bir iki gün║birkaç gün. 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

bir iki heftedür [1] bir iki haftadır, bir iki haftadan beri. 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

bir iki üç [1] birkaç. 

G503/6 deryā-yı raģmetüŋden yā rabbi çoķ degüldür / bāġ-ı cināna girse bir iki üç tebāhí 

bir ķašre [1], bir ķašre ŝu [1] bir damla (su)║(insan için) bir damla sudan yaratılan. 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

G357/3 yā ilāhí bu ne sırdur kim müríd-i ʿışķ olup / saʿy ile baģr-i muģíš-i ʿışķ olur bir ķašre ŝu 

bir kere [1], bir kerre [1] bir kez olsun, bir kerecik olsun. 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

bir kez [2] bir kerecik olsun. 
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1. bir kere bile. 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

2. sadece bir kez. 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

bir kimse [5] 

1. bir kişi, birisi. 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

2. hiç kimse, kimsecikler. 

M29/I/2 nāleden bir kimse gelmez yanuma / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

bir kimse mi vardur [2] “tek bir kişi bile var mıdır?” 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

bir kimseye ādem dimemek [1] kimseyi adamdan saymamak, kimseyi adam yerine koymamak. 

M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi 

bir kişi [2] bir şahıs, bir kimse║insan. 

Ş1/200 cihānda bir kişi girmez günāha / ögerse ķullarını pādişāha 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

bir kürkine girmek (birinin) [1] (memduh tarafından) bir kürkle taltif edilmek. 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

bir laģţa [13]  

1. bir an olsun. 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G141/3 var iken kūyüŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 
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G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

2. bir kez olsun. 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

3. sadece bir an, bir tek an. 

G459/3 külbe-i aģzānum içre olmadı bir laģţa kim / gözlerüm yaşı gibi göŋlüm períşān olmadı 

4. biraz║bir bakışlık. 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

bir maʿníde [3] bir anlamda, bir bakıma. 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-ı ʿilāc 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

bir naţar [2] bir kez olsun, bir an olsun. 

K29/8 görimez oldum refāhiyyet yüzini bir naţar / díde-i ġam-dídeme yaşum olur sedd-i sedíd 

G17/3 bir naţar yüzüme baķmaz ne selām ü ne kelām / nāleden ġayri yanında ne günāh itdüm ola 

bir naţar görince [1] bir defa görünce, tek görüşte. 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

bir naţar ķılmaķ [1] bir kez nazar etmek, bir kez olsun bakmak. 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

bir nefes [7]  

1. bir nefeslik an, bir dem║bir an bile, bir an olsun. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

2. bir anda, birden. 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

bir nefesde [2] bir solukta, bir anda. 

Ş2/332 irişsün bir nefesde biŋ murāda / devām-ı devleti olsun ziyāde 
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G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

bir niçe ferseng [1] fersah fersah. 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

bir oķ atım yire istiķbāl itmek [1] bir ok atımlık mesafeden karşılamak. 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

bir olmaķ [3] aynı olmak, aralarında fark bulunmamak. 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

G188/1 enbíya vü evliyāyı ķılma kendüŋe ķıyās / źü‟l-ģayāt ile bir olmaz yazılan taŝvír-i nās 

bir özge ʿālem [1] bir başka âlem, bir başka hâlet. 

G122/3 yoķluġında ʿālemüŋ bir özge ʿālem var imiş / ʿālem-i faķr u fenā derd ehline tímar olur 

bir pādişāhdan ki ķulı şākir olmaya zevāli nişānıdur [1] “kulunun/kullarının bir padişahtan razı 

olmaması, (padişahın) zevalinin yaklaştığına işarettir.” 

G423/2 cevr itme ʿāşıķa ki zevāli nişānıdur / bir pādişāhdan ki ķulı şākir olmaya 

bir pāre [8]  

1. bir parça, birazcık, az da olsa. 

Ş2/247 iderler ʿāşıķa ġāyet teraģģum / olardur egleyen bir pāre göŋlüm 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

1.1. bir parça║(su için) bir yudum. 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

1.2. bir parça║(bulut için) küçük bir küme. 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

G322/5 yā maʿşere‟l-maʿāní lā-ĥayre fi‟l-edāní / bir pāre bulut eyler mihr-i sipihri pinhān 

bir pāre od olmaķ [1] ateş parçası kesilmek. 

G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni  

bir pula biŋ baş [1] bir pul (=değeri düşük bakır para, mangır║köpeklerin pati izleri) karşılığında 

bin baş (=can).  

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 



277 
 

bir ŝadra çekmek [1] yüksek bir mertebeye eriştirmek. 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

bir senüŋ gibi [11] 

1. senin gibi bir 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/III/2 dār-ı ġurbetde źelíl olmaķ ne lāyıķdur baŋa / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/IV/2 begligüm vardur diyen yoķ yire mesrūr olmasun / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G91/6 ţālim olmaġa ķomaz şān-ı şerífüŋ var senüŋ / bir senüŋ gibi bege olınca ķul olmalıdur 

G180/1 bir senüŋ gibi efendinüŋ ķulı ķurbānıyuz / ʿālemüŋ sulšānıyuz mülk-i cihānuŋ cānıyuz 

G291/3 ne ulu devlet olur bir senüŋ gibi şāhuŋ / cünūn-ı ʿışķı ile dāstān olam yüriyem 

2. senin gibisini 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

bir süŋü boyınca [2] (Güneş için) bir mızrak boyu kadar yükseklikte. 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

bir taŋrı selāmın virmemek [1] Allah‟ın selamını esirgemek. 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

bir ucı yirde bir ucı gökde [1] bir ucu yerde bir ucu gökte║(feryat bağlamında) çok şiddetli, 

göklere kadar yükselen. 

G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

bir uġurdan [1] hep birden. 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

bir vech ile [2] bir veçhile, bir şekilde, bir vesileyle. Tanıklarda “vech” kelimesinin “yüz” 

anlamına gönderme vardır.  

K24/19 şāyed ki müjdegāní-i rūy-i viŝāl ile / derd-i derūnuma ola bir vech ile devā 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ / eyledi bād-ı şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

bir yaŋa … bir yaŋa … [4] bir tarafta … diğer tarafta … 
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K9/13 olurdı bir yaŋa baģś-i meʿāní-i furķān / oķurdı bir yaŋa kurrāʾ-ı sebʿa ķurʾānı 

M7/VI/5 seyl itdi yaşını nitekim ebr-i nev-behār / şāh-ı zemāne bir yaŋa ķulları bir yaŋa 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

bir yaŋa … bir yaŋa … ü bir yaŋa … [1] bir tarafta … diğer tarafta … ve diğer bir tarafta … 

G348/3 bir yaŋa ģayret ile źevķ-i temāşā-yı ģabíb / bir yaŋa āh ü fiġān bir yaŋa feryād ü enín 

bir yaŋa itmek [1] bertaraf etmek. 

G80/6 iki cihānı kendüye ķayd-ı teʿalluķ eylemez / vaģdet-i ģaķ maģabbeti ʿāşıķı bir yaŋa ider 

bir yaŋa yıķılmaķ [1] bir tarafa defolup gitmek║sızıp bir tarafa yığılmak. 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

bir yılca gelmek [1] bir yıl kadar uzun gelmek. 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

bir yirde [1] bir arada, aynı yerde. 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

bir yirde ķarār idimemek [1] hiçbir yerde duramamak, bir yerlere sığamamak. 

M16/II/1 dūd-ı āhum gibi bir yirde ķarār idimezin / gün gibi başum alup terk-i diyār idimezin 

bir yirde šurmaķ [1] bir köşede öylece durmak. 

K24/3 bir yirde šurma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

bir yire gelmek [2] bir araya gelmek, toplanmak. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

bir zemān [3]  

1. bir müddet. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

2. bir zamanlar. 

M33/IV/1 bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

bir zemān ola [1] “bir gün gelecek” 

G432/2 bir zemān ola ķıyāmetde günāh ehlinüŋ / ŝūret-i ģaķda olan daʿvíleri bāšıl ola 

bir zemān oldı [1] “öyle bir zamana gelindi ki…”, “öyle bir devirde yaşıyoruz ki..” 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 
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bir zemān olsa [1] “öyle bir zamana erişsek ki…” 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

bir źerrece [1] azıcık, az da olsa║bir an olsun. 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

biri [57] birisi, bir tanesi. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

M20/III/3tedbírümüŋ birin idimez cān-ı nā-tüvān 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

M32/III/2birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bac ʿāmili yanında her gāh 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

Ş2/127 biri naķķāş bālí-oġlı raģmí / dil-i bí-çāreme olmadı raģmi 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

Ş2/160 biri daĥı ĥudāvirdi olupdur / ŝadā-yı ģüsni ķıldı ʿālemi pür 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

Ş2/172 biri ģammāmcı-oġlı memidür / perí-peykerdür emmā ādemídür 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 

Ş2/181 biri ģāŝırcıbaşı-oġlı āfet / ķıyāmet-ķāmet ü kān-ı melāģat 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 
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Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

Ş2/193 biri ĥaššı güzel bir ĥūb kātib / olupdur encüm-i çerĥe muģāsib 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

Ş2/202 biri bir çeşm-fettān ĥūb-ı serrāc / ayaġı šopraġıdur başuma tāc 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

Ş2/211 biri ʿaššārlarda bir güzeldür / iŋen maģbūb iŋen bí-bedeldür 

Ş2/217 ʿalídür biri taķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

Ş2/235 biri naķşı güzel bir ĥūb-ı naķķāş / kemāl-i ģüsn-i taŝvírine şābāş 

Ş2/241 biri míve-fürūş-oġlı memidür / iderler kūyini eyvāy ile pür 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

Ş2/263 biri aydın beg-oġlı muŝšafādur / cemāli pertev-i mihr-i ēuģādur 

Ş2/266 biri bir ĥūb-ı kātib ģamza bālí / ki olmaz ģüsn-i ĥaššınuŋ miśāli 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

Ş2/284 birini bilmedüm kimüŋ nesidür / nice vírānenüŋ gencínesidür 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

biri … biri … [3], biri … ü biri … [1], biri … birisi … [1], birisi … biri … [2], birisi … birisi … 

[1] biri … diğeri … 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

M32/III/1biri cān gülşenine serv-i ĥırāmān oldı / biri gülzār-ı cināna gül-i ĥandān oldı 

Ş2/246 biri mülk-i cemālüŋ şāhı olmış / biri bürc-i celālüŋ māhı olmış 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda / pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 



281 
 

biri biŋe geçmek [1] en küçük miktarı dahi çok makbul olmak. 

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

biri biri ardınca [1] birbiri ardınca, ardı ardına. 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

biri biri ile [1] birbiriyle, biri yek diğeriyle. 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

biri birine, bir birine [5] birbirine, biri yek diğerine. 

K22/25 biri birine ider ʿayn-ı ʿadāvetle naţar / anuŋ içün irişür encüm-i eflāke ķırān 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

M6/VII/2 biri birine o dem nízeler ģavāle idüp / miyān-ı bezmde olurdı rūy-ı ŝulģ ile ceng 

Ş2/35 deminde kimse itmez kibr ü kíne / meger ebrū-yı dil-ber bir birine 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

biri birine girmek [3] 

1. birbirine karışmak, dolaşmak║hep birden telâşa, korkuya ya da heyecana kapılmak║birbirine 

sarmaşmak. 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

2. arada büyük ihtilaflar ve anlaşmazlıklar çıkmak, birbirine düşmek, kavga etmek. 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

biri birine ŝovuķ deprenmek [1] birbirine soğuk davranmak, arada soğukluk olmak. 

K26/1 cihān içinde bürūdet bıraķdı faŝl-ı şitā / biri birine ŝovuķ deprenür zemín ü semā 

biri birine ulaşmaķ [1] birbirine bitişmek. 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur  

biri birini bulmak [1] birbirini bulmak, buluşmak, birbirine denk gelmek. 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

biri birini sevmek [1] birbirini sevmek, sevmek eyleminde karşılıklı olmak. 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

biri iki görmek [1] biri iki görmek, şaşı bakmak║kesret kaydında kalmak. 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

birine [2] bir kimseye. 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 
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M6/I/5 o dem birine süʾāl eyledüm didüm cānā / nedür bu zemzeme-i bezm ü ʿıyş-i sulšāní 

birine … ü birine … [1] biri için … ve diğeri için … 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

birisi [15] biri, bir tanesi. 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí meģemmed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memí şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

Ş2/148 ʿalídür birisi āl-i peyember / şecāʿat kūhsārında ġażanfer 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

Ş2/163 birisi ŝaçlu-oġlı muŝšafādur / cemāli kaʿbe-i ŝıdķ u ŝafādur 

Ş2/169 birisi dülger-oġlı şūĥ-ı ʿālem / binā-yı ģüsn anuŋla oldı muģkem 

Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

Ş2/214 birisi ķurd bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

Ş2/226 birisi ķābil-oġlı muŝšafādur / işiginde gözüm ķıble-nümādur 

Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 

Ş2/238 birisi dilsüz-oġlı şūĥ-ı ʿayyār / raķíb ile anuŋ gizlü dili var 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

Ş2/281 birisi muŝšafādur ĥān-ı ʿuşşāķ / olupdur zühd ile meşhūr-ı āfāķ 

birāder [1] erkek kardeş. 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

biraz [1] biraz, bir parça, az da olsa. 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

biraz daĥı [1] biraz da. 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

 birer [3] 

1.1. birer, her biri bir. 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

1.2. birer, her biriniz bir. 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

 birķaç [6] 
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1. birkaç, (olumsuz manada) bir iki, üç beş. 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G49/1 yāre geçmişler beni birķaç münāfıķlar meded / żāyiʿ oldı bunca yıllıķ āşinālıķlar meded 

2. birkaç, birkaç tane, birden fazla. 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

bí-riyā [1] riyasız, samimi, halisane. 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

birle [4] ile. 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

birlik [1]  

1. vahdaniyet, ahadiyet. 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

2. bir arada olma, beraber olma. 

birlige yitmek [1] bir araya gelmek, beraber olmak. 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

 bírūn [3]  

1.1. dış, dışarı kısım. 

K4/9 derūnı ĥırmen-i raģmet miśāli bírūnı / cibāl-i šūr-ı münācāt ü bürc-i keyvāndur 

1.2. dış║(bâtın-zahir karşıtlığında) zahir. 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

Ş2/60 derūnum ʿilm ü ģikmetle šolu ķıl / birūnum eyle nūr-ı ŝıdķa māʾil 

bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān [1] sessiz, ifadesiz, nidasız ve dilsiz (olarak). 

M13/I/4 bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān / manšıķuš-šayrı ider derd ehline bir bir beyān 

 bí-ŝabr ü sāmān tahammül gücü tükenmiş ve huzursuz. 
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bí-ŝabr ü sāmān eylemek [1] ne sabır ne de huzur bırakmak. 

G420/2 ŝad hezārān āferín ol derd-i bí-dermāna kim / zār ü ser-gerdān idüp bí-ŝabr ü sāmān eyleye 

bí-ser ü bí-pā [1] başsız ayaksız║yersiz yurtsuz, zavallı, acınacak durumda, güçsüz, 

derbeder, fakir║makam mevki, taht ü tâc hırsından uzak. 

G125/3 heves-i ŝadr-ı riyāset šaleb-i ŝaff-ı niʿāl / ķayd olur ādeme var bí-ser ü bí-pā olagör 

 bí-ser ü sāmān [2] başsız, nizamsız║ yersiz yurtsuz, zavallı, acınacak durumda, güçsüz, 

derbeder, fakir. 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer   

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

 bí-sitāre [2]  

1. uğursuz, kem. 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

2. talihsiz, bedbaht. 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

 bister yatak. 

bister-i ĥˇāb [1] uyku döşeği, yatak  güzelin taş eşiği. 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

 bí-şehper kanatsız, kanadı olmaksızın. 

bí-şehper uçmaķ [1] kanatsız uçmak║(at) uçarcasına hızla koşmak. 

M6/VIII/3  o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

 bí-şümār [1] ölçüsüz, hesapsız, sayılamayacak kadar çok. 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿ ālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

bitmek [2]  

1. çıkıp uzamak, büyümek. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

2. filizlenip topraktan çıkmak, yeşermek. 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çün kim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

 bí-vefā [17]  

1. vefasız, sözünde durmayan, hayırsız, umursamaz, acımasız. 

M20/II/4 kim dir idi ki çaķ bu ķadar bí-vefā ola 
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M31/III/1 şol bí-vefā ki ʿāşıķınuŋ āhını alur / bir gün olur ki sāye gibi yolına gelür 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāre lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażeb 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

bí-vefācuġum [1] “vefasızcığım”, “vefasız dilberciğim”; sevgiliye hitap. 

M31/I/1 cānāncuġum cefā ķılıcı bí-vefācuġum / bígānelerle hem-dem olan āşinācuġum 

2. gelip geçici. 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāydār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

2.1. gelip geçici║zalim║vefasızlığın hâkim olduğu. 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

3. dönek║zalim. 

G508/1 başumdan aşdı maģabbet ġubār-ı rāhı gibi / bu bí-vefā felegüŋ mihri gibi māhı gibi 

bí-vefālıķ [1] vefasızlık, döneklik. 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

 bí-vücūd vücutsuz, varlıksız. 

bí-vücūd olmaķ [1] varlığı ortadan kalkmak, yok olmak║eski gücünü ve etkisini kaybetmek. 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

 bí-yār [1] yarsız, sevgili/dost olmadan. 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

 biz [204] biz; birinci çoğul şahıs zamiri. Birinci tekil şahıs için de kullanılmıştır. 

K3/8 mescidi cemʿiyyet-i ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

K7/13 aluruz taĥtını tācını bu kerre şāhuŋ / himmet itsün bize ʿośmān ilinüŋ gerçek eri 
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K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

K22/30 ölmedin rūz-ı ģisābı gözümüz gördi bizüm / konmadı çihremüze bār-ı ġubār-ı ʿiŝyān 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi paşamuz bizüm 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār  

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

M9/I/1  yā ilāhí ne ʿaceb lušf-ı firāvān itdüŋ / kerem itdüŋ bize inʿām ile iģsān itdüŋ 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

M11/I ģükmine rām olmazuz biz degme sulšān oġlınuŋ / ķulıyuz ķurbānıyuz adiyle ʿośmānoġlınuŋ 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

M12/I/1 cānumuz geldi yirine gitdi pervāmuz bizüm / vardı geldügi yire mihr-i mücellāmuz bizüm 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi paşamuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 
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M15/II/3 yā resūlu‟llāh bizi yaķdı bu ģasret günleri / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M21/IV/1 ceng içinde ĥalķumuz bí-iĥtiyār olur bizüm / her iki barmaġumuz bir źü‟l-feķār olur bizüm 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

Ş1/73 bize ķıl ĥūblar vaŝfını taķrír / maríżü‟l-ķalb olanlara şifā vir 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

Ş1/172 olur peyk-i viŝāli atduġı seng / bizümle rūy-i ŝulģ ile ider ceng 

Ş1/176 aġasınuŋ bugün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

G62/4 bir ķoyuŋ ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝonı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

G85/4 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / fürķat didükleri bize ayruķsı ģāldür 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 
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G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden ŝāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G151/1 her kitābı oķımış ʿālim ü dānāyuz biz / dürlü dürlü dilümüz var ulu deryāyuz biz 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G157/4 levģ-i dilde ĥāme-i idrāk ile taģrír idüŋ / nükte vü remz ü meʿānídür bizüm taķrírümüz 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

G165/4 ģaķ teʿālānuŋ bizüz manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzeti / faķr ile faĥr eylerüz dünyāyı sevmez cānumuz 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākiyüz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 
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G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

G171/2 ķol ķanad oldı bize şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl / ʿaynı ile biz šaríķat ķāfınuŋ ʿanķāsıyuz 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yı ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz  

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-i ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G182/3 şerefiyüz selefüŋ ģādiśe-i ʿuţmāyuz / ĥalef-i ķāfile-i aģmed-i muĥtāruz biz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 
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G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G238/5 šutdı elini yüzine bizden ģicāb idüp / bir yire geldi māh ile gūyā ki beş hilāl 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

G364/1 ķulını selām ile tesellí ider ol şāh / lušf itse bize ancaġ olur sellemehu‟llāh 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

G381/2 ĥāne-i vírānemüzde sāyebān-ı ʿankebūt / bādbān-ı keştí-i deryā-yı ģasretdür bize 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

G381/5 ŝāģib-i idrāk-i pāküz ķaydı yoķ dívāneyüz / ehl-i dünyānuŋ temāşāsı naŝíģatdür bize 

G381/6 zāhidā ŝabr acısınuŋ leźźetini šuymışuz / zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ʿayn-ı raģmetdür bize 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 
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G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 

G475/2 ejdehā gibi yudar açar maķābirden dehān / ķara yirler güm ider bir gün hem acırlar bizi 

G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

G475/4 söylemez nā-dāna açılmaz kitāb-ı manšıķuz / aŋlamaz bilmez çıķarmaz ehl-i ţāhirler bizi 

G475/5 ehl-i ʿirfānuŋ cihānda kaʿbe-i maķŝūdıyuz / gün gibi şevķi olan her gün šolanurlar bizi 

G475/6 beyt-i aģzānuŋ derūnında muʿammā oluruz / seyre daʿvet itmege ķaŝd itse sāʾirler bizi 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

G477/1 gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı / bizümle dost olmazsaŋ ʿadāvet eyleme bārí 

G479/1 gel e ey rūģ-ı muŝavver gel e ey cān kesi / bizi bí-cān idüben gitmege itme hevesi 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

 bí-zebān dilsiz; hamuş. 

bí-zebān olanlaruŋ dilini ögrenmek [1] dilsizlerin dilini konuşmak, dilsizlerin dilini kullanmak 

║can kulağını açmak. 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

bi‟ź-źāt [1] bizzat, doğrudan doğruya. 

Ş1/13 ķamunuŋ ĥālıķı bi‟ź-źāt sensin / ķamuya ķāēíyü‟l-ģācāt sensin 

 boġaz boğaz. 
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1. boynun ön kısmı, imik. 

boġazından aŝılası [1] “dâra çekilesi”; Mansur adlı birine yöneltilmiş beddua. 

Muk16/2senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

boġazını almaķ [1] boğazını almak║kellesini kesmek. 

K7/5 boġazını alalum baģr gibi sürĥ-serüŋ / geçelüm taĥt-ı süleymānlar ile üsküderi 

2. iki kara arasındaki dar deniz. 

boġazın ele almaķ [1] (denizin) boğazını içine almak║boğazına yapışmak, boğazına sarılmak, 

boğazlamak. 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

 boķluķ lağım, bataklık. 

boķluķda bitmiş lāle [1] boklukta/lağımda/bataklıkta bitmiş (kırmızı) gelincik║soluk benizli elâ 

gözlü Hayâlî Bey‟in başındaki yelken takke. 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

 boy [5] boy, endam. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

boyı āzāde [1] azade boylu, baş çeken. 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

boyı ince [1] endamı ince. 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

boyı şimşād [1] şimşir ağacı gibi uzun boylu. 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

boyınca ķanda yatmaķ [1] boyunca kanda yatmak║çok kan dökmüş olmak. 

G158/2 ķırdı geçürdi ĥalķı o ķaşları kemānum / bir tír var mıdur kim boyınca ķanda yatmaz 

boyınca ķana girmek [3] kat kat kırmızı elbiselere bürünmek║çok kişinin kanını dökmek║çok 

kişinin kanına girmek; çok kişiyi kandırarak kendine ölümüne âşık etmek. 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 
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G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazuķlar meded 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

 boyanmaķ [1] boyama işlemine tâbi tutulmak. 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

 boynuz [1]  

1. bazı hayvanların başlarında bulunan sert, kıvrık, uçları sivri, bazen de çatallı çıkıntı. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

2. boynuzdan yapılan, üzerinde delikler bulunan üflemeli çalgı.  

boynuz çalmaķ [1] (ışık dervişliği yönüyle) boynuz üflemek║(ortadan kadın alıp evlenmesi 

yönüyle) boynuz yemek, boynuzlanmak / boynuz vurmak, boynuzlamak. 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

boyın egdürmek [1] boyun eğdirmek, tahakküm altına almak.  

K18/37 dehen-i yār gibi ġayre boyın egdürme / zülf-i dil-dār gibi ķılma períşān-aģvāl 

boynı baġlu ķul [1] “boynu bağlı” kul; boynu tavklı köle║boğazında urganla İskender Çelebi. 

M46/7 boynı baġlu ķul oldı dergāha / oldı āzād bend-i miģnetden 

boynı uzaķ yol [1] çok uzak yol║gurbet yolları. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

boynını burmaķ [12] boynunu bükmek. 

M7/V/7 mānend-i dūd-ı āh ķapusındaki sipāh / boynını burdı cāmelerin eyledi siyāh 

M15/VII/2 yol gibi boynum burup ķaldum ġaríb ü mübtelā / döndüm ey yaģyā ıraķlardan didüm itdüm duʿā 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

M22/IV/2 boynumı burdum yerindüm eyledüm āh ü fiġān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M30/III/1 yol gibi boynumı burup šururın yolda müdām / niçe gündür ki gelüp geçmedi ol şāh-ı be-nām 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 
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boynına almaķ (bir şeyi) [2] boynuna almak, boynuna takarak yüklenmek║bir şeyi borç ya da 

görev alarak üzerine almak. 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

G501/1 gel šavķ-ı laʿnet itme riyāset riyāsını / aldanma alma boynuŋa dünyā belāsını 

boynına ŝalınmaķ (birinin) [1] boynuna dolanmak, kollarıyla boynunu sarmak, sarılmak. 

G440/6 nüsĥaveş ŝalınmadın boynuŋa yaģyā derdmend / oldı yanmaķdan bu eczā-yı vücūdı kül gibi 

boynını egmek [1] boynunu bükmek║mahzun ve karşısındakini acındıracak bir tavra bürünmek. 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

 boza-ĥāne kilābı gibi bir iki üstüĥˇān içün šalaşmaķ [1] “bozahane köpekleri gibi bir iki 

kemik için dalaşmak.” Satranç oynarken bir iki kemik taş (=piyon, şah, vezir, kale…) yüzünden 

tartışan rakipler, bozahane önlerinde kendilerine atılan kemikleri kapışmak için birbiriyle dalaşan 

köpeklere benzetilmiştir. 

Muk19/2 bir iki üstüĥˇān içün šalaşur / boza-ĥāne kilābı gibi hemān 

 bozılmaķ [3] bozulmak, dağılmak, niteliğini kaybetmek. 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

bozılı düşmek [1] morali bozulmak, keyfi kaçmak, beti benzi atmak║rengi solmak. 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

 bögürdelen [1] Böğürdelen; Belgrad‟ın batısında Sabac şehrinin Sava kıyısındaki 

Osmanlı serhat kalesi; Yahya‟nın zeameti. 

K5/49 ŝu üzre naķş-ı ŝabā gibi yazısı çıķmaz / bögürdelende ŝava ŝuyıdur iki yanı 

 böyle [4] bu şekilde, bunun gibi. 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

böyledür böyle [3] aynı anlamın pekiştirilmiş ifadesi. 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

Muk8/5 osuruġ ile boya boyanmaz / böyledür böyle atalar meśeli 
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 bu [463] yerde, zamanda ve söz zincirinde en yakın olanı ifade eder. Zamir ve sıfat 

olarak kullanılır. Tanıkların büyük çoğunluğunda işaret sıfatı “böylesi” anlamını yüklenmiştir. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 

K1/29 bu ʿavn ü ʿināyetle zihí lušf-ı ilāhí / bu keşf ü kerāmetle zihí ʿizzet-i kübrā 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

K7/8 yil gibi atlar ile šayy-i mekān eyleyelüm / ķoyalum ʿayn-ı ʿadūya bu ġubār-ı kederi 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

K9/23 seʿādet aŋa ki źevķ itdi bu temāşādan / yazuķlar aŋa ki seyr itmedi bu seyrānı 

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

K23/34 teraģģum eyle bu yaģyā ķuluŋa sulšānum / kemāl-i maʿrifetidür ģicāb-ı nūrāní 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M2/IV/1 cihān šurduķça šursun pādişāh-ı āl-i ʿośmāní / ki iģyā eylemişdür bu mekān-ı kān-ı iģsānı 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 
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M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri 

M6/II/1 öŋinde olmaġa ser-cümle bu temāşālar / yapıldı şāh-ı cihāna makām-ı aʿlālar 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

M8/VII/1 sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

M15/V/2 adı güzel kendü güzel şāh-ı dín ü şāhidín / ey bu yirlerde yatan aŝģāb-ı ĥayrü‟l-mürselín 

M16/V/2 ser-i aŝģāb-ı ŝafā ķıl der-i dil-berde beni / mūnis eyle dil-i yaģyā gibi bu derde beni 

M19/III/4 remz ile bu cevābı ider ādeme ĥišāb 

M19/VI/3 birdür bu ʿayn-ı ʿālem eyā eżʿafü‟l-ʿibād 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

M29/IV/2 hey ne müşkil derd olur bu iştiyāķ / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 
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Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

Ş1/203 bu şehr-engízümüŋ aķrānı yoķdur / mesíģí sözlerinüŋ cānı yoķdur 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/165 didi bu perdeden keşf eyleme rāz / bu ķıldan degme kimse vermez āvāz 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G237/7 yaģyā firāķ-ı yār ile āvāre olanuŋ / göŋlini egle bu ġazel-i dil-sitānum al 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G296/2 sínemi çāk eylemesün tíġ-i ġam / fāş ola şāyed ki bu rāz-ı nihān 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

G431/4 biz bu ʿayn-ı iʿtibār ile cihāna baķmazuz / zen gibi tezyín-i dünyā isteyen nā-merd ola 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

G499/1 faŝl-ı ĥazān gibi bozan ķayd-ı vücūdı bāġını / šaşraya baŝdı bu šoķuz dāʾireden ayaġını 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 
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G504/6 šaríķ-i naţm ü neśrüŋ baģr ü berrüŋ pehlevānıyuz / şerāb-ı ʿışķ ile mestüz tehí olmaz bu meydān hey 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

G429/2 maģabbet itme dirsin ķādir iseŋ / bu mirʾāt-ı dil-i bí-cāna girme 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

K10/39 bu lušf ile ne dürr-i girān-māyesin ʿaceb / ġavvāŝ-ı baģr-i medģüŋ olan bulmadı kenār 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

K28/8 ģāŝılı bu ŝūretde görince mirʾāt-ı zemín / çekdi yüz biŋ dürlü vech ile belā vü miģneti 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġrı çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

M6/VI/8 nedür bu seyr-i ŝafā-baĥş ü cān-fezā yā rab / bu seyr-i ʿişreti kim gördi kim işitdi ʿaceb 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

M9/VI/4 yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

Ş1/76 zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní / bu resme ķıldı bu şírín beyānı 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 
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G440/6 nüsĥaveş ŝalınmadın boynuŋa yaģyā derdmend / oldı yanmaķdan bu eczā-yı vücūdı kül gibi 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

G445/4 gün gibi pír-i cihān-díde olınca ehl-i ģāl / cān gibi bu ʿālem-i bālāya olur himmeti 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi 

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

M20/II/1 dāʾim taŝavvurum bu idi āşinā ola 

M2/III/1 celís-i muŝšafādur bu enís-i murteżādur bu / emír-i ēarb ü ģarb ü merd-i meydān-ı ġazādur bu 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 

Ş1/97 bunuŋ n‟idüginin bilüp müretteb / dönerler gird-bād-ı ʿışķ ile hep 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

M1/I/6 ʿayn-ı maʿāşı kör olmayınca / bunuŋ gibiler olmaz hüveydā 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 
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G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

K4/17 rüsūm-ı cāmları śābitāt-ı çerĥ-i berín / bu zíneti görenüŋ ʿayn-ı ʿaķlı ģayrāndur 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

K5/14 gözini secdeden ırmaz bu çeşmeler her bār / miśāl-i çeşme-i ĥūrşíd-i dehr-i ţulmāní 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 
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K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

K20/26 bu çārsū-yı ʿanāŝırda oldı ġāfiller / aġır bahālu libās ile kendüye dellāl 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā 

K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi  / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 
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K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

K27/11 bir şeyĥ-i pākdür ki żarāfetle kendüzin / bu kisvet-i emāret ile eyledi nihān 

K28/33 kendüye şeh-bāzlıķ irś ile itdi intiķāl / mūcib-i derd ü melāl oldı bu ģāl-i müśbeti 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā 

K31/8 ŝuda  bu cisr temāşāsına ķaldum ģayrān / göge zencír ile gūyā çekilür ejderhā 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

M1/II/9 maķbūl-i ģażret olam dir iseŋ / ķıl dil diliyle bu beyti ez-ber 

M1/V/9 ehl-i sülūküŋ bāl ü peridür / bu ķavl-i hādí bu beyt-i ʿālí 

M2/I/1 selām olsun bu sulšāna vilāyetde müsellemdür / güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālemdür 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

M6/VIII/2 virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

M7/III/2 bu ejdehā-yı heft-sere olmadın ġıdā / taģsín aŋa ki āĥiretinüŋ ġamını yer 
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M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

M14/V/4 beyt-i ʿırżını bu beyt ile yıķup itdüm ʿitāb /diŋle yaģyānuŋ sözin va‟llāhu aʿlem bi‟ŝ-ŝavāb 

M15/II/3 yā resūlu‟llāh bizi yaķdı bu ģasret günleri / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe ģasret olan ehl-i naţar 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

M47/3 ʿayndan ķašʿ-ı naţar aʿţam olupdur tāríĥ / yapdı bu menzili iģsān ile şāh-ı ģaremeyn 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

Ş1/70 güzellik milketine server itdüm / bu şehr-engízde ser-defter itdüm 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 

Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

Ş1/177 o gökde istedügin yirde bulmış / ki bu yūsuf-cemāle mālik olmış 

Ş1/182 ķıyāmet günine ķalmaz bu ģasret / ricāl-i ġaybdan olursa himmet 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 
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Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

Ş2/84 melekler bu niyāza didi āmín / eġıśní yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

Ş2/129 naţar ķıl ol göz ile ķaşı gözle / bu naķşı fikr idüp naķķāşı gözle 

Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G112/3 niķāb-ı şāhid-i maķŝūd imiş bildüm bu dünyāyı / maģabbet ʿāşıķ-ı şeydāyı ehl-i ıttılāʿ eyler 

G113/5 şükūfeler gibi bu būstān-ı fāníde / taŝavvur itme ki bāķí ola beķā gözle 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

G114/7 oķısun bu şiʿr-i yaģyāyı bülend āvāz ile / bāde-i tevģíd ile anlar ki serĥoş oldılar 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 
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G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

G168/3 ķaŝd iderdüm ki diyem sırr-ı velāyet ĥaberin / bu vilāyetde diríġā ki bilinmez dilümüz 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 
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G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

G293/1 bu ʿāşıķ-ı bímāra raģm eyle benüm rūģum / bu derde giriftāra raģm eyle benüm rūģum 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 
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G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G400/5 šaġlara düşdi temāşā-yı cemāl-i yār iden / kendüyi ĥalķa temāşā itdi bu seyrān ile 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

M19/IV/4 bu naķşa bu hevāya bu ŝavta terānedür 

M20/V/3 bu ʿizzete bu devlete ġāyet maģal bilür 

M23/II/1 bu levendāne ŝarılmış gün gibi destār ile / bu kemāl-i ģüsn ile bu leźźet-i güftār ile 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

1.1. bu║ben. 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

K32/19 bir ķara topraķ olupdur zer-i ĥāliŝ eyle / ʿayn-i ʿavnüŋle bu yaģyā ķuluŋuŋ ģāline baķ  

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 
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M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

Ş1/205 temennā eylerin aŝģāb-ı ʿirfān / bu güstāĥa ideler lušf ü iģsān 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

bu ʿālem kimseye ķalmaz [1] “bu dünya kimseye kalmaz”; dünyadaki herkesin ve her şeyin gelip 

geçici olduğunu ifade etmek üzere söylenir. 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

bu cihān içre [2] bu âlem içinde. 

1.1. şu dünyada/şu hayatta. 

M43/I/1 ķapuŋda ķul olmaġ iledür ʿizzet ü cāhum / yoķdur bu cihān içre benüm ġayri penāhum 

1.2. şu dünyada/şu âlemde/şu halkın içinde. 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

bu cihāndan göz yuman [1] bu dünyaya bakmayan, bu dünyanın göz alıcı güzelliklerine, mevki ve 

makamlarına itibar etmeyen, nazarını ahirete çeviren, ahiret için çalışan. 

M3/V/1 merd olan yoķluķda yoķlar kāʾinātuŋ varını / bu cihāndan göz yuman gördi ģaķuŋ dídārını 

bu dem, bu dem kim [5] bu zamanda, şimdi. 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 

Ş1/206 bu dem kim naķl ide beytü‟l-fenādan / aŋalar rūģ-ı yaģyāyı duʿādan 

bu demde [2] bu zamanda, şimdi. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i velāyet 

bu demlerde [1] bu zamanlarda. 
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Ş2/112 bu demlerde dirilüp her semen-ten / ķomazlar dāmen-i deryāyı elden 

bu deŋlü [3] bu denli, bu kadar, bu derece. 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

bu esnādā [1] bu esnada, şimdi. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

bu gice [8] bu gece. 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

bu gün [47]  

1. içinde bulunulan günde, bugün. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bu gün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bu gün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K10/40 pāy-ı semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bu gün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 

K21/13 dirlerdi aŋa ķalbe deper bir dilírdür / meydān içinde geldi bu gün imtiģāna tír 

K24/23 didi zihí kemāl-i seʿādet zihí şeref / aç gözüŋi vü müjdeler olsun bu gün saŋa 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bu gün ģüsn-i ģasende gördüm anı 

G30/2 görmeze urdı bu gün nāţır-i iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-i seríʿü‟l-ģarekāt 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bu gün ol serv-i bālā bir 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bu gün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

G216/1 ey ecel alma bu gün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G217/4 bu gün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G257/1 elini gögsine ķoyup bu gün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G259/1 bu gün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bu gün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 
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G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bu gün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bu gün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

G310/5 ol hilāl-ebrū bu gün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bu gün bir duʿā dile 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bu gün allāhuma 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bu gün kārbān gibi 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bu gün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bu gün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bu gün benden beni 

2. bu devirde, bu zamanda, şimdi. 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bu gün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bu gün nitekim ŝabā 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bu gün mihr ile peydāyuz biz 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bu gün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bu gün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bu gün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

M18/VI/4 rūy-i maʿnāda bu gün leşkeri aŝģāb olan 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bu gün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M36/IV/2 bu gün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

Ş1/176 aġasınuŋ bu gün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bu gün ol serv-i hevādārı baŋa 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bu gün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bu gün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G173/7 bu gün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bu gün maģrem-i ʿışķ 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bu gün anı mihr-i iģsānı 

G245/7 bu gün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bu gün mihr ile peydā olalum 

G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bu gün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bu gün ol māh-ı ġarrāda 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bu gün ol māh-ı tābānı 

Muk2/3 oķıdum şiʿr-i ĥayālíyi temām / ĥaylí dünyāda bu gün şevketi var 

bugünden [1] bugün itibariyle, daha şimdiden. 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bugünden yılduzum sevdi o māhı 
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bugünki [1] bugünkü, bugün olan. 

G337/1 cānā bugünki ʿālemi dünyāya virmezin / şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın 

bu ģāl ile [1]  

1. bu hâl üzere, bu şekilde. 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

2. bu hâlde, böyle. 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

bu imiş [1] buymuş, böyle imiş. 

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

bu işi díni ayru kāfir itmez [1] “böyle işi gavur yapmaz” 

Ş1/26 seg-i nefsüm šaríķ-i ģaķķa gitmez / bu işi díni ayru kāfir itmez 

bu ķadar [2] bu denli, bu derece. 

M20/II/4 kim dir idi ki çaķ bu ķadar bí-vefā ola 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

bu kerre [1] bu sefer, bu defa. 

K7/13 aluruz taĥtını tācını bu kerre şāhuŋ / himmet itsün bize ʿośmān ilinüŋ gerçek eri 

bu meśeldür (ki) [5] “şu bir atasözüdür (ki) …”; “demişler ki …”, “derler ki…” 

G189/7 ķocılur tāze tırāşı gelicek dil-berler / bu meśeldür ki buġından bilinür yinecek aş 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

G250/4 mecnūn šaríķ-i ʿışķda hem-rāzum olımaz / bişmiş ģaķa irür bu meśeldür bişince ĥām 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

bu resme [4] bu şekilde, böyle. 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

Ş1/76 zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní / bu resme ķıldı bu şírín beyānı 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

bu söz burada ķalsun [1] “bu söz/laf burada kalsın”; bir meselenin sadece konuşulduğu yerde 

bulunanlar arasında bir sır olarak kalması istendiğinde söylenir. 

G370/2 esrār-ı ehl-i ʿışķa ebrūsı iki rādur / fāş olmasun cihāna ķalsun bu söz burada 

bu vech ile [2] bu veçhile, bu suretle. 
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Ş1/65 o gün ol gice idüp baŋa meyli / tesellí itdi bu vech ile ĥaylí 

Ş2/117 teʿāla‟llāh zihí naķķāş-ı ķudret / yazar bu vech ile āb üzre ŝūret 

bu yaŋa [1] bu tarafa, buraya doğru. 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

bu yirde [1] bu yerde, burada. 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

budur [6], bu durur [1] 

1. böyledir, budur, bu şekildedir. 

K6/36 budur duʿā-yı aģibbā ki pādişāhumuzuŋ / ŝafā vü źevķ ile olsun zemān ü āvānı 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

Ş2/9 budur ehl-i ģaķíķat ittifāķı / ki lā ĥallāķe illā ĥayyü bāķí 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūkuŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

2. bundandır, sebebi budur. 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

budur ümídüm [2] “ümidim şudur ki…” 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

G291/7 kemāl-i sūz ile budur ümídüm ey yaģyā / ġazelde ĥusrev-i şírín-zebān olam yüriyem 

buŋa yüzi gün aŋa alnı ay imiş dimemek [1] buna yüzü gün, ona alnı ay imiş dememek; (ecel 

geldiğinde) hiç kimseye iltimas göstermemek. 

M7/II/4 bir gün olur ki menzilini bürc-i ĥāk ider / dimez buŋa yüzi gün aŋa alnı ay imiş 

bunda [6]  

1. bunda, burada. 

Ş1/23 tenüm bunda dil-i āvāre cānda / gözüm miģrābda ʿaķlum yabanda 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

1.1. bunda, burada║dünyada. 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 



313 
 

bundan öŋürdi [1] bundan önce, evvelden. 

M1/III/8 bilmezlik itdüm bundan öŋürdi / dívāne gibi yolum yaŋıldum 

bundan ziyāde [2]  

1. bundan daha fazla. 

G27/4 ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya / cān virürken diyeler geldi raķíb ile ģabíb 

2. bundan daha büyük, katlanması bundan daha zor. 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

3. bundan daha iyi, daha güzel. 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

bunuŋ gibi [2] bunun gibi, böylesi. 

K5/34 ne kimse gördi ne kimse işitdi ve‟l-ģāŝıl / bunuŋ gibi ģasenāt ehli şāh-ı devrānı 

M31/IV/2 ķullar başına gelmeye bunuŋ gibi belā / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

 bū-bekr [1] Hazreti Ebubekir. Hazreti Muhammed‟in en yakın dostu ve İslam‟ı tebliğ 

etmeye başladığında ilk iman edenlerdendir. Peygamberin Mekke‟den Medine‟ye hicreti 

sırasında ona yol arkadaşlığı yapmış, hak dini yaymasında maddi manevi destek olmuştur. 

Bilhassa Müslüman olduğu için eziyet gören köleleri satın alıp azat etmiş, Kureyş‟in ileri 

gelenlerinden pek çok kişinin Müslüman olmasına aracı olmuştur. Sadakatinden dolayı Hazreti 

Muhammed tarafından kendisine “Sıddîk” lakabı verilmiştir. 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

 buʿd “ebʿād”ın çoğulu; uzaklık, mesafe. 

buʿda varmaķ [1] uzağa düşmek, ayrı düşmek, mehcur kalmak. 

M46/9 oluben necm-i šāliʿi rāciʿ / buʿda vardı kemāl-i ķurbetden 

 budaķ [1] ağacın dal olacak sürgünü. 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

 budun [6] Macaristan Krallığı‟nın başkenti Budin. 

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 
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G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

budun şeh-bāzı [6] Budin doğanı║Budin yiğidi; Kanuni Sultan Süleyman‟ın Macaristan 

Seferi‟nde Budin‟i Ferdinand‟ın kuşatmasından kurtarmakta yararlık gösteren Osmanlı askerleri. 

M21/I/2 sālik-i rāh-ı ĥudāyuz evliyā hem-rāzıyuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/III/2 şeh-per-i ʿanķā-yı ķāfuŋ ʿaynıdur sorġucumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/V/2 ġāzíler dergāhı ey yaģyā yüce dergāhdur / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 

 buġda [1] buğday. 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

 buġz nefret, kin, düşmanlık. 

buġz-ı pinhān [1] gizli kin, gizli düşmanlık. 

M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicrānı 

buġz itmek [1] buğzetmek, kin beslemek, nefret etmek. 

Ş1/29 şu deŋlü māʾilem cürm ü tebāha / baŋa buġz itmeyen girer günāha 

 buhrān [2] 

1. yeterince bulunamama, kıt olma, darlık. 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı buhrānı 

2. olayların tehlikeli ve zor bir hâl almasından duyulan derin sıkıntı; bunalım. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

buĥūr [1] meclislerde ve özellikle dinî törenlerde güzel kokusu için yakılan öd, amber 

gibi maddelerden çıkan duman, tütsü. 

G464/5 āhumla oldı ʿālem-i bālāya himmetüm / yaģyā buĥūrveş ser-i āteşdeyem daĥı 

bulanmaķ [1] bulanıklaşmak║gönül saflığını, temizliğini kaybetmek. 

G311/1 ķapadum ʿayn-ı ʿiŝyānı enís-i aŝfiyāyem ben / havā ile bulanmaz baģr-i ʿummān-ı ŝafāyem ben 

 bū-leheb [1], ebū-leheb [1] Ebu Leheb; “alevli ateşin babası”. Hazreti Muhammed‟in öz 

amcası olmasına rağmen iman etmeyen, Kuran‟ın Tebbet suresinde cehennemlik olduğu açıkça 

ifade edilen müşrik.  

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 
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G501/6 ķavl-i resūle ķāʾil olur istimāʿ ider / bū-cehl ile ebū-lehebüŋ mācerāsını 

 bulınmaķ [7] bulunmak, var olmak, mevcut olmak. 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

Ş2/334 baģr-i eşʿār ile iskender-i devrān oldum / rūma bir baģr aķıtdum ki bulınmaz pāyān 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

1.1. bulunmak, var olmak, mevcut olmak║ele geçmek, elde edilmek. 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

2. “hâzır olmak” anlamı için bkz. „buŋ deminde bulınıcı‟ md. 

 bulıš [6] bulut. 

K1/61 göklerde bulıš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

M15/VI/2 geldügi yire giderler cān gibi pír ü cüvān / gökde bulıšlar yürür yirde ķašār-ı kārbān 

G322/5 yā maʿşere‟l-maʿāní lā-ĥayre fi‟l-edāní / bir pāre bulıš eyler mihr-i sipihri pinhān 

 yaban hayvanları. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

 düşmanlar. 

K12/29 ġazāda esb-i ŝabā-sürʿatüŋle irişicek / bulıš gibi ķaçuben šaġlara düşer aʿdā 

 şikâyetçi, davacı. 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulıšdan nihān 

 bulmaķ [28] 

1. elde etmek, ulaşmak, kavuşmak. 

M10/V/3 ĥāšıruŋı eyle vaģdet-ĥāne-i rāy-i resūl / maķŝad-ı aķŝāyı gözle menzil-i maķŝūdı bul 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/IV/2 aŋa ķaldı kim düşem šaġlara āh ü zār ile / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 

Ş2/299 bi-ģamdi‟llāh ki bulup zíb ü zíver / bu maģbūb ile ĥatm oldı güzeller 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 
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G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

G110/2 kendüsin bilmeyene taŋrısını bulmayana / ĥar-ı lā-yefģam ü dívāne vü sersem didiler  

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

2. bir şeyi/kimseyi arayarak ele geçirmek. 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

3. rastlamak, karşılaşmak. 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 

4. görmek║… olduğu sonucuna varmak. 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

buŋ sıkıntı, darlık, zaruret, şiddetli ihtiyaç. 

buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūd [1] darlık zamanında hâzır olan, imdada yetişen cömertlik 

kaynağı║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

bura [1] burası║Eyüp Sultan‟ın türbesinin bulunduğu yer, Eyüp semti. 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

 burāķ [3] Miraç gecesinde Hazreti Muhammed‟in emrine verilen semavi binek. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

M15/III/1 cennet-i kūyuŋ olupdur ehl-i dünyādan ıraķ / varamazlardı ķapuŋa olmasa ʿışķuŋ burāķ 
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 būse [9] öpücük, öpüş. 

Ş2/179 n‟ola bir būsesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

G296/1 būseŋi biŋ cāna degüşdüŋ hemān / eyler imiş az šamaʿ çün çoķ ziyān 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

būse-i cānān [1] sevgilinin busesi, sevgiliyi öpmek. 

G179/1 cān tende iken būse-i cānān ele girmez / bildüm anı cān virmeyicek cān ele girmez 

būse kinār itmek [2] kucaklayıp öpmek. 

G47/6 cānum aġzuma gelür būse kinār idince / sím-ten ġonce-dehen mūy-miyāndur ferruĥ 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

būseler virmek [1] buseler vermek, kendini öptürmek. 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

 būstān [3] çiçek kokularıyla dolu bağ bahçe.  

K26/39 kinār idem diyü bir servi būstānında / aķıtdı göŋlini mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

Ş2/282 ʿibādet bāġınuŋ serv-i revānı / ţarāfet kānı şíve būstānı 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

būstān-ı fāní [1] fani bostan║dünya. 

G113/5 şükūfeler gibi bu būstān-ı fāníde / taŝavvur itme ki bāķí ola beķā gözle 

 būstāncı-oġlı [1] Bostancıoğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

 būy [1] koku. 

Ş2/295 idüp sünbülleri būyına taģsín / gelüp miskínlik itdi nāfe-i çín 

būy-i ʿanber-i sārā [1] halis amber kokusu. 

K12/25 çözilse tuġlaruŋ kākül-i mušarrāsı / šolar derūn-ı cihān būy-i ʿanber-i sārā 

būy-i raʿnā [2] insanın kokladıkça koklayası gelen güzel koku. 
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K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

būy-i ŝafā-baĥş [1] safa veren koku, insanı mest eden koku. 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-i ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

1.1. koku, rayiha║nasip, behre, kısmet║ümit, arzu, istek, şevk. 

būy-i cān [1] can kokusu║gönül şevki║gönlün nasibi. 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

 buz [1] donmuş su kütlesi. 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

buz olmaķ [1] buzlanmak, buz tutmak. 

K26/18 memerr-i nās buz olmış miśāl-i mestāne / šurımaz ayaġı üstinde pādişāh ü gedā 

 bükā [2] ağlama, ağlayış. 

G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

 bülbül [25] sesinin güzelliğiyle meşhur, güzel ötüşlü küçük kuş. 

K26/9 ŝadālar eyler iken her maķāmdan bülbül / maķām-ı gülşeni ķıldı ġurāblar meʾvā 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

Ş2/91 ŝadāya bülbül itdükde terennüm / ŝafādan ġonce eylerdi tebessüm 

G114/1 ģālet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbíģine güller ķamu gūş oldılar 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

 dil. 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

 âşıklar. 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 
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 zincir sesi. 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

 can. 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

 Yahya. 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

bülbül║Edirne Şehrengizi‟nde anılan Hafız İsmail. 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

bülbül(ler)║(âşık)lar. 

M44/IV/1gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

bülbül-i bāġ-ı belāġat [1] belâgat bağının bülbülü  Hazreti Muhammed‟in dili. 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

bülbül-i bāġ-ı cinān [1] cennet bağının bülbülü  Yahya‟nın beyitleri. 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

bülbül-i dil [1] dil bülbülü. 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 

bülbül-i diyār-ı nigār [1] güzel sevgilinin diyarındaki bülbül. 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

bülbül-i gūyā [1] şakıyan bülbül  Yahya. 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

bülbül-i gülzār [1] gül bahçesinin bülbülü. 

K13/4 manšıķu‟š-šayr ü behāristān-ı cāmí oķıyup / bülbül-i gülzār ile bezm ehli oldı hem-nişín 

bülbül-i ĥoş-elĥān [1] güzel nağmelerle, ahenkle öten bülbül  Süleymaniye Camii‟nde güzel 

nağmelerle bülbül şakırcasına Kuran okuyan kıraat ehli. 

K4/10 içinde kürsíleri āşiyān-ı devletdür / ķırāʿat ehli ki var bülbül-i ĥōş-elģāndur 

bülbül-i ķuds-āşiyān [2] yuvası mübarek ve mukaddes bülbül, Harem bölgesinin bülbülü; 

avlanması yasak olan bülbül. 
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 Yahya‟nın gönlü. 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

 Yahya. 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

bülbül-i şeydā [1] aşkından çılgına dönmüş bülbül; çılgınca şakıyan bülbül. 

K12/6 ŝu gibi sūre-i fetģi revān oķur ez-ber / miyān-ı maģfil-i gülşende bülbül-i şeydā 

bülbül-i şírín-maķāl [1] tatlı sözlü bülbül  Semiz Ali Paşa‟nın dili. 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

bülbül-i ten-āşiyān [1] yuvası beden olan bülbül  ruh. 

G446/5 šāʾir-i rūģ-ı revān bülbül-i ten-āşiyān / geldügi yire gider mihr-i mücellā gibi 

bülbül-i zār [1] ağlarcasına öten bülbül. 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

 bülend [8] yüce, yüksek. 

K12/20 nihāl-i ķaddi gibi himmeti bülend oldı / şiʿārı lušf ü vefādur diśārı cūd ü seĥā 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

bülend āvāz ile [1] yüksek sesle. 

G114/7 oķısun bu şiʿr-i yaģyāyı bülend āvāz ile / bāde-i tevģíd ile anlar ki serĥoş oldılar 

 bülend-mertebe [2] yüce mertebeli, irtifası yüksek, refî. 

M6/I/7 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe mihr-i sipihr-i devlet ü dín 

K12/16 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe şems-i hüdā vü ţıll-i ĥudā 

 bü‟l-heves [1] heva ve heveslerine tâbi olan, her aklına geleni yapmak isteyen, maymun 

iştahlı. 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

 bünyād [1] temel, esas║kalıcılık. 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 
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 bürc [1] burç.  

1. kale surlarında yer alan çıkıntı şeklindeki müdafaa kulesi. 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

2. Güneş‟in yörüngesini takip ederken girip çıktığı 12 takımyıldızın ortak adı. 

bürc-i ʿadlüŋ güneşi [1] adalet burcunun güneşi║İbrahim Paşa. 

K32/7 yaʿní ser-ʿasker-i islām ü vezír-i aʿţam / bürc-i ʿadlüŋ güneşi źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ 

bürc-i ʿaķrebde ķamer [1] Akrep burcunda Ay / Ay Akrep burcunda; uğursuzluk kabul edilen bir 

konumlanmadır. Tanıkta vergi âmili Akrep burcuna, yanındaki dilber Ay‟a benzetilmiştir. 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

bürc-i beden [1] beden burcu║şairin/âşığın vücudu. 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

bürc-i celālüŋ māhı [1] celâl burcunun ayı║yazıcı iki kardeşten biri. 

Ş2/246 biri mülk-i cemālüŋ şāhı olmış / biri bürc-i celālüŋ māhı olmış 

bürc-i cemālüŋ māhı [1] cemal burcunun ayı║sevgili. 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

bürc-i iģsānuŋ mehi [1] ihsan burcunun ayı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/9 çerĥ-i ʿadlüŋ āfitābı bürc-i iģsānuŋ mehi / ġāzíler sulšānı aģbāb-ı resūlüŋ serveri 

bürc-i ķavs [1] Yay burcu. 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

bürc-i keyvān [2] Zühal burcu. Yedinci kat gökte yer aldığından yüksekliği ifade etmek için 

kullanılmıştır. 

M6/IV/1 çü oldı meśʾele maʿlūm ehl-i ʿirfāna / irişdi zemzeme-i baģś bürc-i keyvāna 

║Süleymaniye Camii‟nin dış kısmı. 

K4/9 derūnı ĥırmen-i raģmet miśāli bírūnı / cibāl-i šūr-ı münācāt ü bürc-i keyvāndur 

bürc-i şeref [2] şeref burcu; bir burcun yükselişe geçtiği, yıldızların kendi burçlarında 

bulundukları zaman. Mutluluk ve baht açıklığının sembolüdür. 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

bürc-i şerefde necm-i seʿādet [1] şeref burcundaki saadet yıldızı. 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

bürc-i şerefde encüm-i seyyāre [1] şeref burcundaki gezegenler. 
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G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

bürc-i vücūd [1] beden burcu. 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

 bürhān [1] delil, kanıt, hüccet. 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

bürhān-ı ķāšıʿ [1] bir mesele (=tanıkta Allah‟ın şerikinin bulunmadığı, O‟nun her yaratışın sânii 

olduğu) üzerindeki bütün tartışmaları kesen en sağlam ve şüphesiz delil  lâ makası. 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

 bürimek [2] bürümek, görünmez hâle getirmek. 

1.1. tamamen kaplayıp örterek. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

1.2. sarıp kuşatarak. 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

1.3. tamamen doldurarak. 

M16/IV/1 gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

 bürūc “bürc”ün çoğulu; burçlar. 

bürūc-ı çerĥ-i kemālātüŋ aĥter-i saʿdi [1] faziletler/olgunluklar feleği burçlarının saadet 

yıldızı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/17 bürūc-ı çerĥ-i kemālātüŋ aĥter-i saʿdi / ĥalífeler ĥalefi maʿrifet gülistānı 

bürūc-ı şems-i seʿādet [1] saadet güneşinin burçları. 

K24/24 evc-i şerefde ţāhir olup necm-i šāliʿüŋ / ķıldı bürūc-ı şems-i seʿādetle iķtiżā 

 bürūdet maddi/manevi soğukluk. 

bürūdet-i dey [1] kışın soğukluğu, kış soğuğu. 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

bürūdet eylemek [1] soğuk ve mesafeli davranmak. 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

bürūdet bıraķmaķ [1] (araya) soğukluk sokmak║ara bozmak, arada dargınlığa sebep olmak. 

K26/1 cihān içinde bürūdet bıraķdı faŝl-ı şitā / biri birine ŝovuķ deprenür zemín ü semā 

 bütĥāne  

1. puthane, kilise; meyhane 
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bütĥāne itmek [2] puthaneye/kiliseye/meyhaneye döndürmek. 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

2. içkici, ayyaş, bekri. 

puthaneye/kiliseye/meyhaneye döndürmek║sarhoş etmek. 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

 bütün  

1. cümle. 

bütün ʿālem [2]  

1. bütün dünya. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

2. herkes, ahali. 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

bütün dünyā [1] bütün dünya║cümle âlem, herkes. 

Ş2/207 olaldan gün gibi ģüsn iline şāh / bütün dünyā didi yarıcuŋ allāh 

bütün iller [1] bütün eller║cümle âlem, herkes. 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

2. sağlam, esaslı. 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

 büyük [3] ulu, azim, yüce. 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

 büyüklenmek [6] büyüklük taslamak. 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

M1/II/5 büyüklenendür ednādan ednā / allāhu aʿlem allāhu ekber 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 
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 1.3. C 

 cā-be-cā [2]  

1. yer yer, ara ara. 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā-be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

1.1. yer yer; orasından burasından. 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

 cādū [1]  

1. cadı, sihirbaz, büyücü║fettan sevgili. 

G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

1.1. cadı, sihirbaz, büyücü║(göz için) cadı gibi büyüleyen. 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

 caʿfer [2] Cafer; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan biri sazende, diğeri subaşı çocuğu iki 

güzelin adı. 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

 cāh [1] mevki makam, rütbe. 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

cāh ü celāl [1] makam ve azamet. 

M19/V/3 cāh ü celālüŋ eyler ise šaŋ mı intiķāl 

 cāhil [10] hiçbir şeyden haberi olmayan, bilgisiz, nadan. 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

cāhil ü nā-dān [1] kara cahil; nadan ve nobran. 
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K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

cāhil ü aģmaķ u sefíh ü deli [1] cahil, ahmak, sefih ve deli║akıldan, ferasetten, ilimden irfandan 

nasibini alamamış bayağı ve sefahat düşkünü kimse║Rüstem Paşa. 

Muk8/1 gelmeye ʿāleme siyāhí gibi / cāhil ü aģmaķ u sefíh ü deli 

cāhillıġ eylemek [1] cahillik etmek║yanlış bir iş yapmak. 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

 cām [12] 

1. kadeh, bardak. 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

1.1. kadeh║şarap. 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

1.2. kadeh║şarap║içki içmek. 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

cām-ı bāde [1] şarap kadehi║içki içmek. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

cām-ı billūr [2] billur kadeh.  

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

cām-ı cem [3] Cem‟in kadehi; şarabın mucidi olan Cem‟in yedi çeşit madenin karışımından 

oluşan yedi köşeli, dünyayı seyrettiren sihirli kadehi. 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

G427/4 virmezüz köhne sifāl-i seg-i cānānemüzi / tāc-ı cemşíd-i cihān-díde ile cām-ı ceme 

1.1. Cem‟in kadehi║bir kadeh şarap. 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

1.2. Cem‟in kadehi║şarap. 
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cām-ı cem-i ʿışķ [1] aşk şarabı. 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

cām-ı ecel [1] ecel kadehi║ecel şarabı. 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

cām-ı fenā [1] fena kadehi║yokluk, hiçlik kadehi║ölüm kadehi. 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

cām-ı ʿışķ [5] aşk kadehi║aşk şarabı. 

G114/5 cümle ʿālemden teʿalluķ riştesini kesdiler / cām-ı ʿışķı nūş idenler mest ü bí-hūş oldılar 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

G286/6 bir ayaġ üzre biŋ ayaķ olsa elden ķomayam / cām-ı ʿışķı sāķiyā maģşerde ölem dirilem 

G503/5 maģv itdi cām-ı ʿışķuŋ ķayd-ı cihānı benden / keyfiyyet-i ilāhí dūr olmasun ilāhí 

cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí [1] ebedî aşk şarabı. 

G205/5 içeli cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí / kimse yaģyāyı görmedi ayıķ 

cām-ı maģabbet [3] muhabbet kadehi, aşk kadehi║muhabbet şarabı, aşk şarabı. 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

cām-ı memāt [1] ölüm kadehi║ölüm şarabı. 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

cām-ı mey [6] şarap kadehi║şarap. 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

cām-ı mey-i vuŝlat [1] vuslat şarabıyla dolu kadeh║vuslat şarabı. 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

cām-ı muŝaffā [3] arıtılmış, saf ve berrak şarapla dolu kadeh║arıtılmış, saf ve berrak şarap. 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 
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K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 

cām-ı ŝabūģ, cām-ı ŝabūģí [3] sabahleyin mahmurluğu gidermek için içilen şarap. G43/1 ve 

G45/2‟de seher vakti yapılan zikirler ve ibadetlerden bahsedilmektedir. G326/3‟te ise Güneş, 

sabah vaktinde doğması sebebiyle sabah şarabıyla dolu bir kadehe benzetilmiştir. 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 

cām-ı ŝafā [1] safa şarabıyla dolu kadeh. 

G290/2 başumda tāc-ı seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

cām-ı şerāb [2]  

1. şarap kadehi. 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

1.1. şarap kadehi║şarap  taze goncaları açan güneş ışığı. 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār [1] sevgilinin aşkının şarabıyla dolu kadeh║sevgilinin aşkının şarabı. 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

cām-ı şevķ [1] şevk kadehi║şevk şarabı. 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

cām-ı tehí [1] boş kadeh. 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

2. pencere camı. 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz  

G458/3 ĥāne-i cānuma mihri güneşi girmek içün / ŝāniʿ-i ķudret iki gözlerümi cām itdi 

cām-ı díde [1] göz camı; pencere camına benzeyen göz. 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

cām-ı muŝaffā [1] ışıl ışıl, berrak pencere camı. 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

3. ayna. 
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G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

cām-ı cihān-nümā [6]  

1. âyîne-i âlem-nümâ, İskender‟in aynası. Büyük İskender‟in İskenderiye‟yi fethettikten sonra 

Aristo‟ya yaptırarak şehrin limanında yüksek bir sütunun üzerine yerleştirttiği bu aynanın şehre 

yaklaşan gemileri bir aylık mesafeden görebildiği rivayet edilir. İskender‟in aynası ile Cem‟in 

kadehi sıklıkla birbirinin yerine kullanılırlar.  

G80/1 mürşid-i kāmil ādemi cām-ı cihān-nümā ider / cām-ı cihān-nümā nedür āyíne-i ĥudā ider 

1.1. âyîne-i âlem-nümâ║gönül. 

G425/2 ʿayn-ı ʿayānumuz gibidür ol ricāl kim / cām-ı cihān-nümālarınuŋ pası olmaya 

2. câm-ı Cem, Cem‟in kadehi; şarabın mucidi olan Cem‟in yedi çeşit madenin karışımından 

oluşan yedi köşeli, dünyayı seyrettiren sihirli kadehi. 

G107/6 cām-ı cihān-nümāya dönüpdür vücūdumuz / her laģţa ġuŝŝa vü ġam ü endūhumuz görür 

G326/2 bir rind-i mey-peresti imāmü‟l-hümām ider / cām-ı cihān-nümāyı yapanlar türābdan 

3. cihannüma (=evlerde etrafı seyredebilmek için çatı kısmına yapılan taraça, oda) penceresi  

şairin/âşığın bedenindeki yaralar. 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

cām-ı sikenderí [1] İskender‟in aynası, âyine-i İskender. 

G467/6 bir meyli oldı sāʿid-i símín-i sāķínüŋ / olmış durur ķadeh aŋa cām-ı sikenderí 

 cāme [18]  

1. elbise, esvap. 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 
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G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca ķana girmiş dimesün gören seni 

1.1. elbise, esvap║ağaçların yaprakları, çiçekleri, kabukları. 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

1.2. elbise, esvap║Güneş‟in ışıkları. 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

cāme-i gül-gūn [2] gül rengi elbise; kırmızı elbise. 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazuķlar meded 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

cāme-i sebz [7]  

1. yeşil elbise. 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G47/4 söze geldükçe olur šūší-i şírín-güftār / cāme-i sebz ile bir serv-i revāndur ferruĥ 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

1.1. yeşil elbise║servi ağacının yeşil yaprakları. 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

1.2. yeşil elbise║yeşil sancak kumaşı. 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

cāme-i sürĥ [2] kırmızı elbise║öfke, gazap. 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni 

cāme-i şeb-gūn [1] gece renkli elbise; siyah elbise. 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

cāme-i taķvā [1] takva elbisesi║müttaki olma. 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 

cāme-i zer [1] altın elbise; altınlı kumaştan yapılmış, güneş gibi parlayan elbise. 
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G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

cāme-i zer-beft [1] sırma ile işlenmiş elbise║güneşin altın renkli hüzmeleri. 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

cāme-i zerrín [2] altın elbise; altınlı kumaştan yapılmış, güneş gibi parlayan elbise. 

K19/4 ʿazíz cānuŋı göz göre odlara atuben / revā mıdur geyesin şimdi cāme-i zerrín 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

cāmelerin siyāh eylemek [1] siyahlara bürünmek, karalar bağlamak, yasa girmek║çok derin 

kedere gark olmak. 

M7/V/7 mānend-i dūd-ı āh ķapusındaki sipāh / boynını burdı cāmelerin eyledi siyāh 

 cāmiʿ [10]  

1. Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer, cami. 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

2. toplayan, bir araya getiren, cem eden. 

3. içine alan, ihtiva eden. 

cāmiʿ-i aģbāb [1] dostları toplayan, bir araya getiren. 

G446/2 mürşid-i aŝģāb-ı dín ʿābid-i ehl-i yaķín / cāmiʿ-i aģbāb olur mescid-i aķŝā gibi 

cāmí-i aģbāb-ı ģaķ [1] Allah dostlarını toplayan, bir araya getiren║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/26 vālí-i aŝģāb-ı taķvā cāmí-i aģbāb-ı ģaķ / pādişāh-ı ümmet-i aģmed penāh-ı ehl-i dín 

cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā [1] takva dostlarınının camii║Süleymaniye Camii. 

K3/12 cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā mevķiʿ-i ehl-i niyāz / kaʿbe-i cān menzil-i maķŝūd ü cāy-ı ilticā 

cāmiʿ-i bālā [1] yüce cami║kubbeleri yüksek olan cami.  

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 
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cāmiʿ-i ehl-i vilāyet [1] veliler camii; Allah dostlarının bir araya toplandığı yer║Süleymaniye 

Camii. 

K3/3 cāmiʿ-i ehl-i vilāyet maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím / eŝ-ŝalā ey šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā eŝ-ŝalā 

cāmiʿ-i ģüsn [2] güzellik camii║bütün güzelliklerin bir araya toplanma yeri║sevgilinin yüzü. 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

G473/7 yüzüŋdür cāmiʿ-i ģüsn ü ķaşuŋ mihrābıdur anuŋ / ki olur šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh egri 

cāmiʿ-i ʿibret-nümā [1] bakanlara ibret veren, hayran bırakan cami║Süleymaniye Camii. 

K3/15 maʿbed-i sulšān süleymān şāh emín-i ehl-i dín / hādí-i aģbāb-ı aģmed cāmiʿ-i ʿibret-nümā 

cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím [1] Selim oğlu Sultan Süleyman‟ın camii║Süleymaniye Camii. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

cāmiʿ-i şāh-ı be-nām [1] namlı, ün sahibi padişahın camii║Süleymaniye Camii. 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

cāmiʿ-i şāh-ı emín [1] güvenilen, kendisine itimat edilen padişahın camii║Süleymaniye Camii. 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

cāmiʿ-i şeríf [1] şerefli ve kutsal cami, mübarek cami. 

G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 

cāmiʿ-i şírān-ı ceng [1] savaş aslanlarını (=cesur yiğitleri) bir araya toplayan║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K3/17 cāmiʿ-i şírān-ı ceng ü mehdí-i dín-i güzín / cān gibi memdūģ olan sulšān-ı ehl-i iķtidā 

cāmiʿü‟l-ģayrāt [1] hayırları kendinde toplayan, şâmil; çok hayır sahibi, herkese hayrı ve ihsanı 

erişen. 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ [1] âşıkların camii║Hak âşıklarının bir araya toplandığı mekân║Süleymaniye 

Camii. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

cāmí [1] İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Molla Câmî (ö. 1492). 

K19/33 celāl ü seyyid ü cāmí vü şeyĥ saʿde‟d-dín / sipihr-i māh-ı kemālüŋde oldılar pervín 

cānā [18]  

1. “ey can (gibi olan)!”, “canım!” 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 
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G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G337/1 cānā bugünki ʿālemi dünyāya virmezin / şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

G362/2 ģasret-i dídāruŋ ile aġlamaķdan rūz ü şeb / ʿaynına āb-ı ģayātuŋ indi cānā kara ŝu 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

1.1. “ey can!”, “ey arkadaş!” 

M6/I/5 o dem birine süʾāl eyledüm didüm cānā / nedür bu zemzeme-i bezm ü ʿıyş-i sulšāní 

cān-ı ādemiyān [1] insanların canı║herkesin can gibi sevdiği ve aziz tuttuğu║Şehzade Mustafa. 

M8/IV/5 o cān-ı ādemiyān oldı ĥāk ile yeksān / diri ķala ne revādur fesād iden şeyšān 

cān-ı ʿāşıķān [1] âşıkların canları; (Elest meclisinde) âşıkların ruhları. 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

cān-ı ʿazíz [1] aziz can, kıymetli can. 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

cān-ı bí-ķarār [1] ızdırap içindeki gönül. 

M22/II/1 ķanı ol dem kim nihāyet bulmış idi āh ü zār / mūnis-i derd-i nigār olmışdı cān-ı bí-ķarār 

cān-ı cihān [4] cihanın canı║varlığı cihana hayat veren║sevgili. 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

cān-ı insān [1] insanın canı, insanın ruhu. 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 
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cān-ı muʿtād [2] alışkın can; (cefaya, cevre, belâya) alışmış olan can. 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

cān-ı şírín acısın šuymaķ [1] tatlı canın acısını duymak║öldüğüne/öleceğine üzülmek. 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

cān acısı [1] can verecek/ölecek olmanın acısı, ölüm acısı. 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

cān almaķ, cānını almaķ [9] can almak, canını almak║öldürmek. 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa /ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

cān atmaķ [6] bir şeyi elde etmeyi ya da bir duruma erişmeyi çok istemek. 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

Ş2/45 cān atup ʿışķına şāh-ı cihānuŋ / girür yanar oda yolında anuŋ 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

cān baġışlamaķ, cānlar baġışlamaķ [5] can bağışlamak║ömrüne ömür katmak. 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

cān bedende iken [1] can henüz bedenden çıkmadan║ölmeden. 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

cān çıķmaķ [1] ruhun bedenden ayrılması. 
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G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

cān dídesine ģicāb ķılmaķ [1] can gözüne perde kılmak║(dünyaya bağlanarak) kalbi karartmak. 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

cān diŋlencesi [2] ârâm-ı cân, ruha huzur veren. 

G31/6 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ diŋlencesi / ey cihānı kendüye ķul eyleyen sulšān yigit 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

cān gibi pinhān eylemek [1] canı gibi gizlemek║ne olursa olsun (sırrı) saklamak. 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

cān gibi sevmek [3] can gibi sevmek, canı kadar sevmek║çok sevmek. 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

cān gözi [3] gönül gözü, kalp gözü. 

M1/II/7 cānum gözine olmayaydı ģāyil / ne dār-ı dārā ne ķaŝr-ı ķayŝer 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

cān gözi açılmaķ [1] kalp gözü açılmak. 

M2/V/4 açıldı cān gözi seyrümde seyrān eyledüm bir gün / ricāl-i ġayb ile māh-ı cemālin eyledi peydā 

cān gözini açuķ šutmaķ [1] kalp gözünü açık tutmak. 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

cān gözini bídār eylemek [1] kalp gözünü uyandırmak║kalp gözüyle, basiretle bakmaya 

başlamak. 

Ş1/92 yüri var cān gözini eyle bídār / rükūʿ u secde durur her ne kim var 

cān gözini nāţır eylemek [1] kalp gözüyle bakmak. 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

cān gözini rūşen itmek [1] kalp gözünü nurlandırmak. 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

cān içre mekān itmek [1] can içinde yer etmek║“جان” içinde yer etmek║candan sevilmek.  

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

cān içre yir eylemek [1] can içinde yer etmek, gönülde yeri olmak║candan sevilmek. 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 
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cān ķulaġı [1] can kulağı, gönül kulağı║algı ve dikkat merkezi olarak gönül. 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

cān memi [7] Can Memi; özel isim.  

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

cān metāʿı [1] can metaı, can kumaşı, can malı║can. 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

cān mürġi [1] can kuşu; bir kuşa benzeyen can/gönül. 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

cān naķdi [3] can parası, can sermayesi║eldeki tek varlık olan can. 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

cān otı [1] can ilâcı║adam otu. 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

cān pāresi [1] can parçası, ciğerpare║can gibi sevilen. 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

cān ŝoģbeti [2] gönül sohbeti, manevi sohbet. 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi /her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 

cān tende iken [1] can bedende iken║ölmedikçe, hayatta. 

G179/1 cān tende iken būse-i cānān ele girmez / bildüm anı cān virmeyicek cān ele girmez 

cān ü başı fedā itmek [1] canı başı feda etmek; uğrunda ölmek. 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

cān ü ciger [1] can ciğer║çok sevilen kimse. 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 
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cān ü dil [1] can ve gönül║iç, kalp. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

cān ü dil mürġi [1] can ve gönül kuşu. 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

cān ü dilden [7] , cān ü göŋülden [4] canıgönülden; yürekten, büyük bir samimiyetle. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

M1/I/9 menfūrum oldı cāní olanlar / cān ü göŋülden didüm hemānā 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

G93/3 şevķ ile cān ü göŋülden hū diyen ʿāşıķlara / ķulle-i ķāf-ı ģaķíķatden ŝadā-yi hū gelür 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G444/1 cān ü dilden sevdügüm bir dil-bere ʿāşıķ gibi / sözi maţlūmāne söyler ʿāşıķ-ı ŝādıķ gibi 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

cān virmek [39] 

1. ölmek, canını teslim etmek. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

G27/4 ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya / cān virürken diyeler geldi raķíb ile ģabíb 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

G61/1 kaʿbe ķapumda cān virigör dirsin ey nigār / ķurbānlar olduġum aŋa da minnetüŋ mi var 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G179/1 cān tende iken būse-i cānān ele girmez / bildüm anı cān virmeyicek cān ele girmez 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

G302/1 ķapuŋa varup dilerseŋ vireyin cānı hemān / saŋa ne ĥoş gelürse ideyin anı hemān 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 
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G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

1.1. mecazen ölmek. 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virü 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

2. bir şeyi uğrunda ölmeyi göze alacak kadar arzulamak, can atmak.  

K21/15 ķurbānı olmaġa gören ol demde cān virür / alsa eline āŝaf-ı şāh-ı zemāne tír 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

M41/III/2 ehl-i diller cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş2/252 idelden ʿāşıķın her laģţa ķurbān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G106/1 ķaşuŋ gözüŋ ki tír ü kemāndan nişān virür / ķurbānuŋ olmaġa dil-i bí-çāre cān virür 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G414/4 cümle ʿālem cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / ģażret-i eyyūb-ı ensāríde seyrān eyleme 

cāna āteş urmaķ [1] cana ateş vurmak; gönlü yakıp tutuşturmak. 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

cāna başa ķalmamaķ [1] canı başı esirgememek; canı başı feda etmeye gönülden istekli ve hazır 

olmak. 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

cāna minnet [1] aranıp da bulunamayan, gönlün seve seve kabul ettiği, çoktan razı olduğu şey. 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

cāndur umar ne deŋlü muģāl ise [1] “(istenen) ne kadar imkânsızsa da candır, (yine de) çeker.” 
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G393/1 egler faķíri vaʿde-i vaŝluŋ ne ģāl ise / cāndur umar efendi ne deŋlü muģāl ise 

cānı aġzına gelmek [1] yüreği ağzına gelmek║çok heyecanlanmak. 

G47/6 cānum aġzuma gelür būse kinār idince / sím-ten ġonce-dehen mūy-miyāndur ferruĥ 

cānı çıķmaķ [2] 

1. (âşık için) can gibi sevilen, aziz tutulan sevgili bulunduğu mekândan ayrılmak. 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

2. mecazen ölmek, içi tükenmek. 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

cānı deprenmek [1] canı sarsılırcasına etkilenmek. 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

cānı gibi baġrına baŝmaķ [2] canı gibi bağrına basmak║sevgiyle sımsıkı kucaklamak.  

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

cānı istemek [1] canı arzulamak. 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

cānı olmamaķ [2] 

1. cansız, ruhsuz olmak. 

Ş1/203 bu şehr-engízümüŋ aķrānı yoķdur / mesíģí sözlerinüŋ cānı yoķdur 

2. takati olmamak. 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

cānı söyinmek [1] canı sönmek║direnci kırılmak║ölmek. 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

cānı/cānuŋ(uz) var ise [3] gücü(n(üz) varsa, yüreği(n(iz)/cesareti(n(iz) varsa, elin(iz)den 

geliyorsa, kâdirse(n(iz), becerebilirse(n(iz), 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G400/3 merd ise meydāna gelsün rüstem-i zālem diyen / cānı var ise šutışsun āteş-i hicrān ile  

cānı şād olmaķ [1] gönlü şenlenmek, kalbi mutlulukla dolmak. 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 
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cānı yirine gelmek [3] canı yerine gelmek║can gibi sevilen biriyle özellikle bir yerden dönüşünde 

tekrar görüşmek║tekrar can bulmak, canlanmak, keyfi yerine gelmek. 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre 

cānına cān ķatılmaķ [1] ömrüne ömür katılmak║çok mutlu olmak. 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

cānına minnet bilmek (bir şeyi) [1] bir lütuf addetmek, dünden hazır olmak. 

K11/17 cānına minnet bilür begler ķapusı ĥıdmetin / pādişehler ķulı olmaġ ile eyler iftiĥār 

cānına od ŝalmaķ (birinin) [2] canına ateş düşürmek║canını yakmak║kıskançlıktan ve üzüntüden 

ölecek hâle getirmek. 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

cānını acıtmaķ (birinin)  [1] canını acıtmak, canını yakmak║büyük ızdırap vermek. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

cānını nāra atmaķ [1], cānını oda atmaķ [1] canını ateşe atmak. 

G375/5 lāle-i ģamrā gibi göŋli ķaralardan olup / oda atma cānuŋı bir sūdı yoķ sevdā ile 

G397/6 ey bení aŝfar alayına uyan ġāfil olan / nāra atma cānuŋı cemʿiyyet-i dínār ile 

cānını maʿbūdına teslím eylemek [1] canını mabuduna teslim etmek║ölmek. 

M48/1 şāh-ı evreng-i beķā oldı süleymān-ı velí / cānını eyledi maʿbūdına ol ān teslím 

cānını teslím itmek [2]  

1. ölmek. 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

1.1. ölmek║canını feda etmek, canını vermek. 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

cānını virmek [1] canını nisar etmek, canını bahşetmek. 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 

cānınuŋ kārı [1] canının hasılası. 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

cānlar baġışlamaķ [2] canlar bağışlamak, canlar bahşetmek, ömüre ömür katmak. 
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G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

G455/5 sözleri cānlar baġışlar bāreka‟llāhü‟l-kerím / şiʿr-i yaģyāyı gören nušķ-ı mesíģādur didi 

cānlar cānı [2] canlar canı, kıymet verilenlerin en kıymetlisi║herkesin aşkına düştüğü sevgili. 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

cānlar virmek [2] canlar feda etmek║canını ortaya koymak║can atmak║çok arzulamak. 

G28/1 yoluŋa ölmege cānlar virene itme ʿaceb / ʿışķ-ı dil-dār durur ģālet-i manŝūra sebeb 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

cānum [6] “canım!”, “can gibi sevdiğim!” 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

cānum cānı, cānumuŋ cānı [4]  

1. canımın canı, en kıymetlimin en kıymetlisi. 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G354/1 hey benüm ʿömrüm cihān içinde cānum cānısın / sevdügümüŋ sevdügi sulšānumuŋ sulšānısın 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

2. canımın canı, gönlüme hayat veren. 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

cānum fidā olsun [1] “canım feda olsun”. 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

cānum yoluŋa olsun [1] “canım senin yoluna olsun”, “canımı senin uğruna feda edeyim”. 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥı isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

cānumuŋ cānānı [1] gönlümün sevgilisi. 

M37/IV/1 ʿālemüŋ beglerbegisin güzeller ĥānısın / cānumuŋ cānānısın ĥalķ-ı cihānuŋ cānısın 

 cānān, cānāne [73] sevgili, yâr. 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M20/I/3 cānānumı cefā ķılıcı nev-cüvānumı 
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M21/II/1 diller almaġ iledür cānān gibi ʿunvānumuz / dem-be-dem şehr-i şehādetden yacanmaz cānumuz 

M24/I/1 ķuluŋuz ķurbānuŋuz sensin efendi cānumuz / cānumuz cānānumuz sulšān-ı ʿālí-şanumuz 

M29/I/1 geçdi cānānuŋ firāķı cānuma / tír-i cevri gibi girdi ķanuma 

M29/I/2 nāleden bir kimse gelmez yanuma / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/II/2 eyleyüp aģvālümi bir bir beyān / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/III/2 mācerā-yı díde-i giryānumı / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/IV/2 hey ne müşkil derd olur bu iştiyāķ / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M29/V/2 olmasun yaģyā gibi maģzūn ü zār / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

G36/1 merģabā itmez geçer cānān elinden el-ġıyāś / el-ġıyāś ol ţālim ü fettān elinden el-ġıyāś 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 

G65/2 šurmaz tesellí eyler cānānum ayrulurken / acı gelür ölümden bu şekker-i mükerrer 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 
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G165/1 merģabā ķıldı šokınmadın geçen cānānumuz / göŋlümüŋ şāhínini aldı ele sulšānumuz 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G260/1 ʿazm-i sefer itdüm yine cānān ile gitdüm / bir mūr-ı żaʿífem ki süleymān ile gitdüm 

G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝon nefes ímān ile gitdüm 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G276/1 lāyıķ-ı taʿzím olan cānāna iķbāl eyledüm / dāmenin öpdüm egildüm ķaddümi dāl eyledüm 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G424/1 dívāne-i ʿışķ olduġum bir ķayd olur cānānuma / bu bir żarūrí derd imiş müşkil belādur cānuma 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

G447/5 gökden ne yaġdı kim anı götürmeye zemín / cānāne pür-cefā ise šaŋ mı cihān gibi 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

G497/2 isteyen şimden girü mülk-i ʿademde yoķlasun / bí-vücūd itdi dehānı gibi cānānum beni 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

1.1. sevgili║dost. 
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G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

cānāncuġum [1] “canancığım”, “dilberciğim”, “mahbupçuğum”. 

M31/I/1 cānāncuġum cefā ķılıcı bí-vefācuġum / bígānelerle hem-dem olan āşinācuġum 

 cān-fezā [3] cana can katan. 

K3/11 mesned-i aŝģāb-ı taķvā vü mekān-ı ehl-i ģāl / maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ cān-fezā vü dil-küşā 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

cāní [7] cinayet işleyen, katil║zalim, gaddar, kan dökücü. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

K29/6 cānumuz cāní cefāsından żaʿíf ü nā-tüvān / ĥāšır-ı maģzūnumuz mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd 

M1/I/9 menfūrum oldı cāní olanlar / cān ü göŋülden didüm hemānā 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür  

 cānib [7] yön, taraf, yan. 

M1/I/4 ģaķ cānibinden olur muģaķķaķ / iʿlām-ı ʿilm ü taʿlím-i taķvā 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G505/3 kaʿbe-i kūyi imiş ĥalķa selāmet semti / ʿālem-i źevķ ü ŝafā cānibi ʿizzet šarafı 

cānib-i aʿdā [2] düşmanların tarafı. 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

cānib-i āĥiret [1] ahiret tarafı, ahiret yönü. 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

cānib-i āĥirete gitmek [1] ahiret tarafına gitmek║ölmek. 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

cānib-i ʿarş [1] Arş yönü, Arş‟ın bulunduğu taraf. 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 
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cānib-i cānān [1] sevgilinin bulunduğu taraf. 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

cānib-i cennet [1] cennet tarafı, cennetin bulunduğu taraf. 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

cānib-i dünyā [1] dünya tarafı. 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

cānib-i ģaķķa gitmek [1]  

a. Hak canibine gitmek║Hak tarafına/yoluna yönelmek. 

b. Hak canibine gitmek║vefat etmek. 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

cānib-i ģaķdan naţar oldı [2] “Cenab-ı Hak‟dan nazar oldu”, “Allah yüzüne baktı.” 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

cānib-i kūy(ı) [1] (sevgilinin) mahalle(si)nin tarafı. 

M22/I/2 cānib-i kūyına baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

cānib-i żaʿf [1] zayıflık, güçsüzlük tarafı. 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

… cānibini šutmaķ [1] … yönünü tutmak, …y(A) yönelmek. 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

 cānsuz cansız, canı olmayan. 

cānsuz beden [1] cansız beden, cansız ceset  sevgili olmayınca âşığın vücut kalesi. 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

 cārí olmaķ [2] 

1. (su) akmak. 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

2. geçerli olmak, yürürlükte olmak, muteber olmak. 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

 cāy yer, mevki, makam, mahal; yurt, diyar. 

cāy-i duʿā [1] dua mekânı║Süleymaniye Camii. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-i duʿā 
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cāy-i beķā [1] ebedîlik yurdu║ahiret. 

M7/IV/4 ķodı fenāda māmelekin ol melek-ŝıfat / bildi anı ne var ise cāy-i beķāda var 

cāy-i fürķat [1] ayrılık diyarı║gurbet║dünya. 

M10/I/3 dār-ı dünyā cāy-i fürķat menzil-i miģnet gibi / devleti bir ālet-i hengāme-i zaģmet gibi 

cāy-i ģabíb [1] sevgilinin, dostun mekânı║Allah‟ın evi║Süleymaniye Camii. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-i ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

cāy-i ilticā [1] sığınılacak yer, melce, melâz║Süleymaniye Camii. 

K3/12 cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā mevķiʿ-i ehl-i niyāz / kaʿbe-i cān menzil-i maķŝūd ü cāy-i ilticā 

cāy-i lā-yezāl [1] kendisine zeval olmayan Allah‟ın evi║Süleymaniye Camii. 

K3/14 ehl-i şevķüŋ ʿālem-i envārı cāy-i lā-yezāl / meclis-i ümmet maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā 

cāy-i maģşer [1] mahşer yeri. 

G474/4 ģammām içini beŋzedürin cāy-i maģşere / kim olur anda şāh gedānuŋ berāberi 

cāy-i miģnet-ābād [1] mihneti çok olan yer. 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

cāy-i muʿayyen [1] mümtaz kâşane. 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

cāy-i niyāz [2] niyaz makamı, niyaz mahalli. 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

cāy-i pāk [1] mübarek ve müberra mevki?/iç mekân? 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

cāy-i raģmet-ābād [1] Allah‟ın rahmetinin bol olduğu makam║Eyüp Sultan‟ın türbesi. 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

cāy-i ŝafā [1] safa mahalli║savaş meydanı. 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

 cāyiz [1] (Yahya‟ya göre) müstehak, reva║(Rüstem Paşa‟ya göre) caiz, hak, helâl. 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

 cāyize [2] 

1. istihkak. 

Ş2/340 ĥūblardan alıvirse yiridür cāyizemi / şāʿire cāyize virmek çü olupdur erkān 
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2. takdim edilen bir eser karşılığında devlet büyüklerinin sanatkârlara verdikleri para, altın ya da 

armağan; bahşiş, atiyye. 

Ş2/340 ĥūblardan alıvirse yiridür cāyizemi / şāʿire cāyize virmek çü olupdur erkān 

 cebel dağ. 

cebel-i nūr [1] Nur Dağı. Mekke‟de bulunan ve Hazreti Muhammed‟e ilk vahyin geldiği Hira 

mağarasının bulunduğu dağ. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

 cebín [4] alın. 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

 .(alın=) جبيه .1.1

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

cebín-i dil-küşā [1] gönlü açan alın; seyretmesi insanın içini açan alın. 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

 cedvel [3]  

1. yazma eserlerde, levhalarda ve mektuplarda sayfaların kenarına çekilen çizgi. 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

2. yapay ya da tabii su arkı, kanal. 

cedvel çekmek [1] sayfa kenarına çizgi çekmek║gül bahçesinin etrafında sayfa cetveli gibi arklar 

oluşturmak. 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

 cefā [31] cevir, cefa, eziyet, incitme, insafsızlık. 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

K29/6 cānumuz cāní cefāsından żaʿíf ü nā-tüvān / ĥāšır-ı maģzūnumuz mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 
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M17/III/1 viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

Ş1/42 cefāya ŝabr iden ŝādıķlar içün / bu dünyādan geçen ʿāşıķlar içün 

Ş1/49 cefāsın arturup yevmen fe-yevmā / getürdi başuma biŋ dürlü ġavġā 

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 

Ş2/306 cefāsı bunlaruŋ ʿayn-ı vefādur / dil-i bímāra düşnāmı duʿādur 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

cefā eylemek, cefā itmek, cefā ķılmaķ [8] cefa etmek, eziyet etmek, üzmek, azap çektirmek. 

M38/II/1 söylese rūy-i celāl ile cilā-yı rūģ olur / derdmendine cefā ķılsa şifā-yı rūģ olur 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

G318/1 baŋa yitmez mi bu devlet ki cefā eyleyesin / vāy aŋa kim ne cefā vü ne vefā eyleyesin 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 
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cefā çekmek, cefālar çekmek [3] cefaya, eziyete katlanmak. 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

cefālar eylemek, cefālar itmek [8] cefalar, eziyetler etmek; azap vermek. 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

cefā-yı dil-ber-i nā-mihribān [1] merhametsiz sevgilinin çekdirdiği eziyet. 

K21/14 dest-i ķażādan irişüben cāna geçmege / beŋzer cefā-yı dil-ber-i nā-mihribāna tír 

cefā-yı rūzgār [1] dünya kahrı. 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 

cefā ķılıcı [5] cefa “kılıcı”║cefalar kılan, eziyetler çektiren, zalim. 

M20/I/3 cānānumı cefā ķılıcı nev-cüvānumı 

M31/I/1 cānāncuġum cefā ķılıcı bí-vefācuġum / bígānelerle hem-dem olan āşinācuġum 

Ş2/145 bıçaķcı-zāde bir zíbā ŝanemdür / cefā ķılıcı yār-i pür-sitemdür 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

G457/1 maģbūblar cefā ķılıcıdur cihān gibi / peykān-ı ġamzesine çekinme kemān gibi 

cefā vü cevr [3] zulüm ve eziyet. 

Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

cefā vü cevr itmek [1] zulmetmek, eziyet etmek. 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

cefā vü ġam [1] eziyet ve kahır. 

G320/5 yaģyā ķuluŋı şimdi kemāl-i keremüŋden / biŋ dürlü cefā vü ġamuŋ ile şen idersin 

cefā vü sitem eylemek [1] eziyet etmek, zulmetmek. 
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G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

cefā vü şíve vü nāz ü ʿitāb [1] zulüm, işve, istiğna ve azarlama. 

G328/2 cefā vü şíve vü nāz ü ʿitābuŋı görürin / ķaçan ki āyíne-i ģüsnüŋe nigāh iderin 

 cefākār [8] sürekli cefa eden, işi gücü cefa ve cevretmek olan; zalim, insafsız. 

Ş2/214 birisi ķurt bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥı olmaz cefākār olmaġa ķādir 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

 cehd [1] çalışıp çabalama, büyük gayret sarfetme. 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

cehd eylemek [1] çalışıp çabalamak, uğraşmak, gayret göstermek. 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

 cehele [2] “cāhil”in çoğulu; cahiller; marifetsiz, bâtıl, gafil kişiler. 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

Muk2/1 şiʿr-i yaģyāyı ne bilsün cehele / incedür ince durur ģikmeti var 

 cehennem günahkârların ahirette azap görecekleri yer, tamu. 

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

cehennem ehli [1] cehenneme gidenler, cehennemlikler. 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 

cehennem odı [1] cehennem ateşi. 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

cehennemden farķı olmamaķ [1] cehennemden farksız olmak; yaşanılması, dayanılması zor bir 

yer olmak. 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

 cehl [2] cahillik, cehalet. 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 
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 celācil [1] “cülcül”ün çoğulu; defin etrafında bulunan ziller. 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

 celāl [7] 

1. büyüklük, yücelik, azamet; mehabet. 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

celāl-i ʿadālet [1] adalet azameti, yüce adalet. 

K23/38 cemāl-i lušf ü celāl-i ʿadālet ile müdām / seʿādet işiginüŋ olasın nigehbānı 

celāl-i hū [1] Allah‟ın azameti, ilahi azamet. 

G360/1 mirʾāt-ı dilde oldı hüveydā cemāl-i hū / celle celālühudan irişdi celāl-i hū 

celāl-i şevket(i) [1] şevket(inin) azameti, heybet(inin) azameti. 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

celāl ü salšanat [1] azamet ve hâkimiyet. 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

celāl ü şevket [2] azamet ve heybet. 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām [1] azamet, heybet, şan şöhret ve görkem. 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

2. ilahi gazap. 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

3. gazap, hışım. 

M17/III/1 viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

celāli yüzi ġālib olmaķ [2] cemalinden ziyade celâli ağır basmak, heybeti baskın olmak; celâlli ve 

mehabetli olmak. 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

Ş2/124 ne cān ile olam vaŝlına šālib / çü olmışdur celāli yüzi ġālib 
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 celālí [2] ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Mehdilik iddiasıyla zuhur eden şaki 

Bozoklu Derviş Celâl‟in adamlarına, sonraları ise bütün eşkıyaya verilen genel ad. 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

 celasun [7] bahadır, yiğit. 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

1.1. yiğit║pehlivan. 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

 celíl [1] çok büyük, ulu. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

 celís [1] bir yerde birlikte oturan kimseler; dost, arkadaş. 

M8/VII /5 enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

celís-i būriyā-yı bí-riyā [1] riyası olmayanlarla aynı hasıra oturan; riyası olmayanların 

dostu║Yahya. 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

celís-i muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed) dostu║saf, halis dost║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/1 celís-i muŝšafādur bu enís-i murteżādur bu / emír-i ēarb ü ģarb ü merd-i meydān-ı ġazādur bu 

 cellād idam cezasının infazıyla görevli kimse, cellat. 

cellād-ı çerĥ [1] felek celladı, felek denilen cellat. 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

cellād-ı ecel [1] ecel celladı. 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

cellād-ı ġamze [2] gamze celladı; bir cellat misali can alan yan bakış. 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 
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 celle celālühu [1] “azameti yüce ve büyük olan”; Allah hakkında kullanılan bir tazim 

ifadesi. 

G360/1 mirʾāt-ı dilde oldı hüveydā cemāl-i hū / celle celālühudan irişdi celāl-i hū 

 cem [1] İran‟da hüküm süren Pişdâdiyân sülâlesinin dördüncü ve en büyük hükümdarı 

Cemşîd. Şarabın ve hamamın mucididir. İşret kaidelerini ilk olarak ihdas eden bu hükümdar, 

“câm-ı Cem, âyîne-i câm-ı Cem, câm-ı cihân-nümâ” gibi muhtelif adlarla anılan efsanevi 

kadehiyle de meşhurdur.  

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

cem ü cemşíd [1] Süleyman Peygamber ve efsanevi İran hükümdarı Cemşid. 

K7/25 geldiler salšanat ü devlet ile ʿizzet ile / cem ü cemşíde varınca pederinüŋ pederi 

 cemʿ toplama, bir araya getirme; toplanma, bir araya gelme. 

cemʿ eylemek, cemʿ itmek [2] 

1. bir araya getirmek, kendinde toplamak. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋ 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

2. toplamak, yığmak, biriktirmek, istiflemek. 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

cemʿ olmaķ [9]  

1. toplanmak, bir araya gelmek. 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

G414/2 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 

2. toplaşmak, bir yere doluşmak. 

M15/VI/1cemʿ olurlar zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān / šaġılurlar ʿāķıbet mānend-i āh-ı ʿāşıķān 
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G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

3. katılmak, dâhil olmak. 

Ş1/50 erāźil ŝoģbetine cemʿ olurdı / edāní meclisinde şemʿ olurdı 

4. bir yerin ya da bir şeyin yanına yöresine yığılmak, etrafını kuşatmak. 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

 cemāl [42] güzellik, yüz güzelliği; güzel yüz. 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

M20/V/1 ben nice medģ idem ki cemālini el bilür 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 

Ş1/209 cemālin mašlaʿü‟l-envār eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

Ş2/69 ʿarūs-ı naţm açduķça niķābın / münevver ķıl cemāli āfitābın 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

Ş2/163 birisi ŝaçlu-oġlı muŝšafādur / cemāli kaʿbe-i ŝıdķ u ŝafādur 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

Ş2/263 biri aydın beg-oġlı muŝšafādur / cemāli pertev-i mihr-i ēuģādur 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-ı ġārumdur 

G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

G268/2 cemāli şevķi ile ebr-i nev-behār gibi / yaķamı pārelesem šaġ u šaşı aġlatsam 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-i mevcūda 
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G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

G421/4 sekiz cennet cemāli gülşeninde bir gül-i zíbā / šoķuz eflāk ķadr-i rifʿat-i dil-dāra bir pāye 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

Muk11/1 cemāli mašlaʿü‟l-envār oldı / dehānı maĥzenü‟l-esrār oldı 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

M17/III/1 viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

cemāl-i bā-kemāl [1] kusursuz güzellik. 

G134/3 firāķ-ı ŝūret-i ģālüm viŝāl-i maʿneví ancaķ / cemāl-i bā-kemāli ʿayn-ı maʿnāda hüveydādur 

cemāl-i cān-fezā [1] (seyri) cana can katan güzel yüz. 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

cemāl-i dil-ber [1] dilberin güzel yüzü. 

M4/IV/3 baķma cemāl-i dil-bere ŝūret-perest olup / āyíne içre ŝūrete ne iʿtibār ola 

cemāl-i ġayr [2] (sevgiliden) başkasının yüzü. 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

cemāl-i ģaķ [2] Hakk‟ın cemali. 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

cemāl-i ĥūb [1] güzellerin yüzleri. 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

cemāl-i ʿışķ [1] aşkın güzel yüzü. 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

cemāl-i lušf [1] lütfun güzel yüzü║lütufkârlık. 

K23/38 cemāl-i lušf ü celāl-i ʿadālet ile müdām / seʿādet işiginüŋ olasın nigehbānı 
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cemāl-i muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed‟in) güzelliği. 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

cemāl-i şeríf [1] mübarek yüz. 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 

cemāl-i yār [3] sevgilinin güzel yüzü. 

G71/1 keşf eyledi vilāyet-i ʿışķı cemāl-i yār / dünyā yüzini niteki ĥurşíd-i tābdār 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

G353/4 cemāl-i yāri gördüm el yudum āb-ı ģayātumdan / vücūdumda ne cān olsun ne ʿömr-i cāvídān olsun 

cemāl issi olmaķ [1] cemal sahibi olmak, zülcemal olmak║suret bulmak. 

G270/3 cūd ile oldı cemāl issi vücūd āyínesi / dildeki şāhid-i maķŝūdumı meşhūd itdüm 

cemāl ü celāl issi [1] cemal ve celâl sahibi║Allah. 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

 cemel [2] deve. 

(ağzı köpürdüğünde)  saçı sakalı ağarmış ihtiyar. 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

(sırtında hacılarla)  saba yelinin önü sıra giden bahar bulutu. 

G485/5 ŝabā öŋince giden ebr-i nev-behār gibi / cemeller ile raģíl olduġını gördüŋ mi 

 cemíʿ hep, bütün, cümle. 

cemíʿ-i derbān [1] kapı muhafızlarının her biri  kaza okunun yayı. 

K5/39 ʿaŝāsına šayanup ĥıdmetinde ķādir olur / kemān-ı tír-i ķażādur cemíʿ-i derbānı 

cemíʿ-i dost vü düşmen [1] cümle dost ve düşmanlar. 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

cemíʿ-i ehl-i ímān [1] iman sahiplerinin tamamı, bütün müminler. 

Ş1/40 cemíʿ-i ehl-i ímān ile yā rab / ķıyāmetde anı ķılma muʿaźźeb 

cemíʿ-i ķayd-ı cihān [1] bütün dünyevi bağlar. 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

cemíʿ-i ķullar(ı) [1] bütün kullar(ı). 

K5/45 cemíʿ-i ķulları yaģyā gibi ġazāda olur / yolında ölmege cānlar virici ķurbānı 

 cemíl [1] güzel, gösterişli, müzeyyen. 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 
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 cemʿiyyet [14] 

1. topluluk, zümre, güruh. 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

1.1. topluluk, zümre, güruh║birlik, bütünlük. 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

2. toplanma. 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

3. meclis, sohbet, toplantı. 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ / eyledi bād-ı şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

4. cemaat. 

K3/8 mescidi cemʿiyyeti ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

5. birlik, bütünlük, bir arada bulunma. 

G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

6. tebaa. 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

cemʿiyyet issi [1] kalabalık tebaa sahibi, etrafında daima kalabalıklar bulunan. 

M1/IV/6 ķabrinde tenhā ķorlar giderler / cemʿiyyet issi şāh-ı kebíri 

cemʿiyyet itmek [1] bir araya toplanmak. 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

cemʿiyyet-i beşer [1] insan cemiyeti, insanoğlu, halk, millet. 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

cemʿiyyet-i dínār [1] altın/para istiflemek. 

G397/6 ey bení aŝfar alayına uyan ġāfil olan / nāra atma cānuŋı cemʿiyyet-i dínār ile   

cemʿiyyet-i ģabíbān [1] mahbuplar alayı. 
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G507/3 envār-ı bāġ-ı ķudret cemʿiyyet-i ģabíbān / emvāc-ı baģr-i ģayret ʿāşıķlaruŋ alayı 

cemʿiyyet-i yārān [1] dostlar toplululuğu. 

M22/III/1 ʿayş ü ʿişret eyleyüp cemʿiyyet-i yārān ile / eglenürdi göŋlümüz ol yūsuf-ı kenʿān ile 

 cemşíd [1] Şarabın mucidi olan efsanevi İran hükümdarı. Cem, Cemşasp ve Cemşîdûn 

adlarıyla da bilinir. Rivayetlere göre hükümdarlığı zarfında insanlar, cinler, kuşlar, devler ve 

periler dünyasının tamamına egemen olmuş; bütün dünya onun zamanında refah ve huzurla 

dolmuştur. 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

cemşíd-i kārzār [1] savaşın/savaş meydanının Cemşid‟i║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/17 şír-i ĥudā peleng-i ġazā ģayder-i seĥā / efrāsiyāb-ı maʿreke cemşíd-i kārzār 

cemşíd-miśāl [1] Cemşid gibiler, Cemşid misali kudretli hükümdarlar. 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

cemşíd-şevket [1] Cemşid azametli, Cem haşmetli║Kanuni Sultan Süleyman. 

Ş2/330 sipihr-i salšanat ĥurşíd-rifʿat / emír-i memleket cemşíd-şevket 

 cenāb hazret; kat, huzur, nezd. 

cenāb-ı ģaķķ [1] Cenabıhak, Hazreti Allah. 

G51/6 cenāb-ı ģaķķa yönel baķma mekr eyleyene / ve le‟l-kerímü baĥílun ve le‟l-ģasūdu yesūd 

cenāb-ı ģażret [1] Yüce Allah. 

K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

 cenāze [2] içindeki naaşla birlikte tabut. 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

 ceng [6] savaş, düşmanla çarpışma. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

M21/IV/1ceng içinde ĥalķumuz bí-iĥtiyār olur bizüm / her iki barmaġumuz bir źü‟l-feķār olur bizüm 

ceng-i aʿdā [1] düşmanlarla savaşma. 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 
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ceng ü cidāl [1] çekişme, mücadele, cedelleşme. 

G59/2 ne meyl-i külbe-i aģzān ne seyr-i ŝoģbet-i yārān / ne šaʿn-ı zāhid-i nā-dān ne ceng ü ne cidālüm var 

ceng ü cidāl ü cedel [1] çekişme, mücadele, kavga, cedelleşme. 

M9/IV/2  ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

ceng ü cidāl ü ʿarbede itmek [1] çekişmek, mücadele etmek, cedelleşmek, itişip kakışmak. 

M4/II/3 ceng ü cidāl ü ʿarbede itme ʿavām ile / saʿy eyle şimdi düşmen-i nefs ile ķıl cihād 

 cennāt “cennet”in çoğulu; cennetler. 

cennātü‟n-naʿím [1] Naîm cennetleri; Kuran‟da iman edip de salih ameller işleyen kimselere 

Allah tarafından ulaşma yolu gösterileceği ifade edilen, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler 

(Yûnus, 9)║cennet bahçeleri. 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

 cennet [17]  

1. salih amel işleyen müminlere Allah tarafından ahirette nimet ve mutluluk içerisinde ebediyyen 

yaşayacakları vaat edilen yer. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

M12/III/3 ĥāšırı cennet gibi meyl eylemez dünyāsına / ŝūret-i ţāhirde šalmış ʿālem-i maʿnāsına 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G141/3 var iken kūyüŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

G178/4 cennetde daĥı göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

1.1. cennet║cennet gibi müzeyyen, ferah, huzurlu yer. 

K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 
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cennet-i firdevs [3] Firdevs cenneti; cennetin altıncı bahçesi ve en güzel yeri. 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

cennet-i firdevs aŋa šuraġ olsun [1] “Firdevs cenneti ona durak olsun”, “ebedî mekânı Firdevs 

cenneti olsun”. 

M8/VII /6  ilāhí cennet-i firdevs aŋa šuraġ olsun / niţām-ı ʿālem olan pādişāh saġ olsun 

cennet-i ʿıŝā [1] Isâ cenneti? 

K24/43 dünyāda göricek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

cennet olmaķ [1] (huriye benzeyen sevgilinin gelişiyle) cennete benzemek║çok güzel, iç açıcı ve 

huzurlu bir yer hâline gelmek. 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

cennet šuraġı [1] cennet durağı, cennet menzili. 

Ş1/8 yaķarsaŋ nūr-ı mevlādan çerāġı / olur her yir saŋa cennet šuraġı 

cennete döndürmek [1] cennete çevirmek║(su bağlamında) Selsebil‟e ve Kevser‟e benzemesiyle 

cennette gibi hissettirmek. 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

cennete dönmek [1] cenneti andırır hâle gelmek; güzel, rahat yaşanılır, bakımlı bir yer durumuna 

gelmek. 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

cennete girmek [4] kıyametten sonra amellerinin karşılığı olarak Cennet ile mükafatlandırılmak.  

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

cennete gül-gūní cāmeyle gitmek [1] cennete gül renkli/kırmızı elbiseyle gitmek. Şehitlerin 

yıkanmadan ve kefenlenmeden, kanlı elbiseleriyle gömülmeleri geleneğinden kinayedir. 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

cennetü‟l-meʾvā [4] Me‟vâ cenneti; ║cennet. 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 
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G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G437/6 zāhidā dünyāya hergiz źerrece meyl eylemez / ʿāşıķ-ı dídār olanlar cennetü‟l-meʾvā gibi 

 cer [1] gezginci dervişlerin bir tepsi içine mum yakarak dolaşıp para toplamaları. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

cerr eylemek [1] dilenmek║kapmak. 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

 cerāģat [1] cılk yara. 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

cerāģat-i elem [1] elem yarası. 

G43/5 cerāģat-i elemiyle ģabíbün ey yaģyā / ölümlüsi olalıdan raķíb olur mecrūģ 

 ceres [5]  

1. develerin boynuna takılan çıngırak. 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

 ah, feryat, figan. 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendin belürde nāle vü āh ü fiġān ile 

G470/3 rāh-ı ʿışķuŋda ceres gibi belürdür kendin / ʿāşıķ-ı ĥaste-dilüŋ kimseden olmaz ĥaberi 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

2. çan. 

G464/4 ġavġāya ŝaldı başumı ʿışķum ceres gibi / bu ŝūret ile deyr-i münaķķaşdeyem daĥı 

cerí [1] canlı, gayretli, becerikli, eli çabuk; küstah║Hayâlî Beg. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

cevāb-ı nā-ŝavāb [1] sorulanla ilgisi olmayan, tutarsız cevap. 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyanı ķo 

cevāhir [2] “cevher”in çoğulu; cevherler; yakut, elmas, zümrüt gibi kıymetli taşlar. 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

 (cevher kıymetinde ve güzelliğinde) sözler/şiirler. 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 
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cevāhir-i süĥen [2] söz/şiir cevherleri. 

K19/48 cevāhir-i süĥene oldı fikretüŋ ŝarrāf / gerek ki ķıymetümüz biline olup taģsín 

 cevāb [2]  

1. bir söze, soruya, isteğe ya da davranışa verilen karşılık; icabet. 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

cevāb gelmemek [1] karşılık çıkmamak, icabet olmamak. 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

cevāb virmek [4] cevap vermek, icabet etmek. 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

2. söz, makal. 

M19/III/4 remz ile bu cevābı ider ādeme ĥišāb 

cevāb-ı ŝādıķāne [1] riyasız, kalp samimiyetiyle söylenmiş söz. 

Ş2/326 ŝanasın bu cevāb-ı ŝādıķāne / beyānum sāzına oldı terāne 

 cevher [2] 

1. yakut, elmas, zümrüt gibi kıymetli taşlara verilen ad║cevher kadar kıymetli şey. 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

cevher-i ʿaķl [1] akıl cevheri, akıl mücevheri. 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni  

1.1. inci. 

G466/5 yaģyā yüzüm burışdı ŝadef kāsesi gibi / alurdı cevherini ŝanasın ki cevherí 

2. öz, maya. 

cevher-i cān [2] can cevheri; canın özü, canın mayası║ruh. 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

 cevherí [1] kuyumcu, sarraf. 

G466/5 yaģyā yüzüm burışdı ŝadef kāsesi gibi / alurdı cevherini ŝanasın ki cevherí 
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cevherí ķadrini bilmez kimse illā cevherí [1] “mücevherin kıymetini kuyumcudan başkası takdir 

edemez.” Bugün de “altının kıymetini sarraf bilir” şeklinde yaşayan atasözü. “Bir kimsenin ya da 

nesnenin kıymetine dair ancak o konuda bilgi, tecrübe ve otorite sahibi kimseler görüş 

bildirebilir” anlamındadır. 

K8/30 şādmānem aŋa kim ikrām ider ehl-i kemāl / cevherí ķadrini bilmez kimse illā cevherí 

 cevlān [1] dönme, dönüş║sema. 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 

cevlān eylemek, cevlān itmek, cevlān ķılmaķ [3] 

1. dönmek. 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

2. (koşarak/uçarak) dönüp dolaşmak, gezmek. 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

 cevr [21] cefa, eziyet, zulüm; haksızlık ederek incitme. 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G153/1 āmir-i cābirlerüŋ cevrine nāţır olmazuz / ķadrümüz bilmezlere rencíde-ĥāšır olmazuz 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 
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G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

G509/2 ehl-i ʿışķ āb-ı ģayātından elin yursa ne šaŋ / cevrin arturdı güzeller gibi dünyā şimdi 

cevr-i cānān [1] sevgilinin zulmü, incitici söz ve davranışları. 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

cevr-i yār [1] dostun incitmesi. 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 

cevr eylemek, cevr itmek [16] eziyet etmek, işkence çektirmek, zulmetmek, haksızlık ederek 

incitmek. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā /zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

G423/2 cevr itme ʿāşıķa ki zevāli nişānıdur / bir pādişāhdan ki ķulı şākir olmaya 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

G442/5 bilmezin baŋa ne virdi alımaz ey yaģyā / cevr ider çerĥ-i felek düşmen-i bed-ĥˇāh gibi 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

… cevrini çekmek (birinin) [1] eziyetlerine katlanmak. 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

cevr ü cefā [14] eziyet, acı çektirme, zulüm. 

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G44/5 yaģyā cihān içinde cilasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 
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G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ  

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

cevr ü cefā eylemek / cevr ü cefā itmek [3] cefa ve eziyet etmek, zulmetmek. 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

 cevşen [2] zırh  timsahın pullu derisi. 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

cevşen-i ĥaērā [1] yeşil zırh  çimenler. 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

 ceyhūn [1] Ceyhun nehri║büyük ırmak  gözyaşı. 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

 ceźbe çekme; duyguları depreştiren bir şey karşısında aşırı coşkunluk ve heyecanla 

kendinden geçme; tas. Allah‟ın kulunu manevi olarak kendisine çekmesinden kaynaklanan ilahi 

coşku, kendinden geçme ve istiğrak hâli. 

ceźbe-i ʿışķ [1] aşk cezbesi, aşktan kaynaklanan vecd ü hâlet. 

G111/5 sínemi niteki ĥurşíd-i cihān ey yaģyā / ceźbe-i ʿışķ beni yār-i semen-būya çeker 

ceźbe ŝalmaķ [1] vecd ü hâlet vermek, kalplerde ilahi coşku uyandırarak kendine çekmek. 

G446/4 minnet o mennāna kim şeyĥ-i siyeh-pūşumuz / ceźbe ŝalar ʿāleme kaʿbe-i ʿulyā gibi 

ceźbesi ġālib olmaķ [1]  

a. güçlü bir cezbesi olmak║çok sayıda kişiyi mürit ve muhip olarak etrafına toplayabilmek. 



365 
 

b. cezbesi baskın gelmek║ilahi tecelliye gark olmuş olmak, derin bir istiğrak hâlinde bulunmak, 

coşup kendinden geçmek. 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

 cibāl [4] “cebel”in çoğulu. 

1. dağlar. 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

K18/15 kodı el arķasını yir yüzine mihr-i münír / ʿalem-i ʿilm ü veķārı olalı hemçü cibāl 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

cibāl-i hū [1] “hu” dağları. 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yı hū ile cümle cibāl-i hū 

cibāl-i ihtişām [1] ihtişam dağları║dağlar kadar heybetli olma. 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

cibāl-i šūr-ı münācāt [1] yakarışın Tur dağı, Allah‟a yakarılan Tur dağı  Süleymaniye 

Camii‟nin dış kısmı. 

K4/9 derūnı ĥırmen-i raģmet miśāli bírūnı / cibāl-i šūr-ı münācāt ü bürc-i keyvāndur 

2. tepe  Eyüp Sultan Türbesi‟nin bulunduğu tepe. 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

cidā [1] kargı, mızrak  kâfirlere merhaba eyleyen belâ eli. 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

cibríl [5] dört büyük melekten peygamberlere vahiy tebliğ etmekle görevli olanı, Cebrail. 

K1/9 ol gice gelüp iki cihān faĥrine cibríl / lušf ile didi saŋa selām eyledi mevlā 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

M4/I/3 iki cihānı bir ķadem it bāl ü per açup / cibríl gibi sidre-i ʿālíde ķıl maķām 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

 kâmuran padişahlar padişahının hüküm fermanı. 

K27/2 cibríldür ki geldi resūle ķanad açup / gūyā nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān 

cibríl-i emín [2] (vahyin) emini Cebrail.  

K1/50 cibríl-i emín oldı şehā ġāşiyedāruŋ / derbān-ı der-i fażluŋ olur ģażret-i mūsā 

K13/33 midģatüŋde beyt-i rūģ-efzāmı görenler ŝanur / uçmaġa iki ķanadın açdı cibríl-i emín 

 cidār duvar. 



366 
 

cidār-ı köhne [1] köhnemiş, göçmek üzere olan duvar  ihtiyarlar. 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

 cífe kokmaya başlamış ceset, leş. 

cífe-i dünyā [1] dünya leşi; dünya denilen leş. Bu tabir, “Dünya bir leştir, onu isteyen 

köpeklerdir.” şeklindeki sahih olmayan bir hadise dayanmaktadır. 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

 ciger ciğer, yürek. 

ciger ķanı [2] ciğer kanı, yürek kanı║derin ızdırap ve kederin göstergesi. K19/3‟te padişahların 

taçlarındaki lâllerin, halkın ciğer kanı parlak incilerinse gözyaşları oldukları ifade edilmektedir. 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

G295/4 şu deŋlü ĥūn-ı dil aķıtdı çeşmüm / ciger ķanıyla šoldı reh-güźārum 

 cihān [81] 

1. dünya, yeryüzü; kâinat, âlem. 

K1/28 māh-ı ramażān gibi cihān ķadre irişdi / evķāt-ı şerefde dem-i miʿrāc ile maģżā 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

K19/41 cihānı göz göre ķılmazdı kendüye muģtāc / müfíd ü muĥtaŝar olmasa çeşm-i ʿālem-bín 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

K22/54 ģaķ teʿālā şeref ü şevketüŋi ide mezíd / šurasın ʿizzet ü ikrām ile šurduķça cihān 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 
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K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

M1/I/1  ŝāfí-dil olan mānend-i deryā / görür cihānı kendüde peydā 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

M16/IV/1 gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

Ş1/211 cihān bāġında ber-ĥordār olsun / seʿādet šāliʿine yār olsun 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

G124/5 mā-taķaddemden ĥaber vir ʿayn-i ģādiśdür cihān / maģşer-i evvelde manţūr-i ülü‟l-ebŝārı gör 

G174/4 cihāna ʿayn-ı ģayāt oldı ʿilmümüz güneşi / hemíşe maġrib-i esrār ü maşrıķ-ı hünerüz 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 

cihān mülkini šutmaķ [1] bütün dünyaya hâkim olmak; (şöhreti) bütün dünyaya yayılmak. 

G505/7 šutdı naţm ile cihān mülkini yaģyā nitekim / ʿālemüŋ şāh-ı güzíni ĥulefānuŋ ĥalefi 

cihān yüzini šutmaķ [1] bütün dünyaya hâkim olmak, bütün dünyaya yayılmak. 

G467/5 baģr-i fenāda ġayrileri yüze gelmesün / šutsun cihān yüzini ķamu rūm erenleri 
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cihāna gelmedi gelmez [1] “doğmadı, doğmayacak”. 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

1.1. dünya║olumsuz yanlarıyla dünya hayatı, acımasız dünya, fani dünya. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G127/1 ʿayn-ı ʿuşşāķa cihān ĥāne-i evbāş gelür / encüm-i çerĥ-i felek dāne-i ĥaşĥāş gelür 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

G431/4 biz bu ʿayn-ı iʿtibār ile cihāna baķmazuz / zen gibi tezyín-i dünyā isteyen nā-merd ola 

G447/5 gökden ne yaġdı kim anı götürmeye zemín / cānāne pür-cefā ise šaŋ mı cihān gibi 

G457/1 maģbūblar cefā ķılıcıdur cihān gibi / peykān-ı ġamzesine çekinme kemān gibi 

cihān fānídür [1] “dünya fanidir”. Dünyanın gelip geçiciliğini ifade etmek üzere kullanılır. 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

1.2. dünya, âlem║dünyadaki bütün insanlar, herkes, cümle âlem. 

K4/36 ŝabā-yı maʿdeletidür müfettiģü‟l-ebvāb / şuʿāʿ-ı lušfı cihāna delíl ü bürhāndur 

K9/19 żiyā-yı şemʿ-i fişekden nehāra döndi leyāl / cihān gözine açıldı ģicāb-ı ţulmāní 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

Ş2/206 cihān āşüfte vü ģayrānı anuŋ / güzeller bende-i fermānı anuŋ 

Ş2/234 düşürür ayaġa pír ü cüvānı / şerāb-ı laʿli mest eyler cihānı 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

G31/6 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ diŋlencesi / ey cihānı kendüye ķul eyleyen sulšān yigit 

G100/1 cihāna sāķí-i cām-ı maģabbet laʿl-i nābuŋdur / ŝabā-yi nār-ı şevķüm şíve-i nāz ü ʿišābuŋdur 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

G468/1 yoluŋda virmez isem baş ü cānı gösgötüri / benümle ķorķud efendi cihānı gösgötüri 
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G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

cihān gözine görinmemek [1] gözü dünyayı görmemek, gözünde dünyanın bir anlamı kalmamak. 

G447/1 sevdüm ol āfitāb-ı cihān-tābı cān gibi / ansuz cihān gözüme görinmez cinān gibi 

cihān ĥalķı [3] dünya halkı, dünyadaki bütün insanlar║bütün ahali, herkes, cümle âlem. 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

Muk3/2 didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 

cihān içinde [9] dünyada, bu dünyada. 

K26/1 cihān içinde bürūdet bıraķdı faŝl-ı şitā / biri birine ŝovuķ deprenür zemín ü semā 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

Aşağıdaki tanıklarda “halk arasında, insanlar içinde/arasında” anlamları da mümkündür. 

K5/36 cihān içinde rıżāsına rāżí olmayanuŋ / zevālinüŋ sebebi oldı naŝŝ-ı noķŝānı 

G44/5 yaģyā cihān içinde cilasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

G354/1 hey benüm ʿömrüm cihān içinde cānum cānısın / sevdügümüŋ sevdügi sulšānumuŋ sulšānısın 

cihān içre [4] cihan içinde, dünyada. 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

Aşağıdaki tanıklarda “halk arasında, insanlar içinde/arasında” anlamları da mümkündür. 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez  

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

cihān mülki [8] cihan mülkü║dünya. 

K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 



370 
 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

cihān mülkinden göçmek [1] cihan mülkünden göçmek║ölmek. 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

cihān naķşı [1] dünyanın süsü, gösterişi; göz alan, gönül çelen güzellikleri. 

G513/4 ʿāķil oldur ki cihān naķşına meyl eylemeyüp / devr-i cām-ı mey ile ĥoş geçüre devrānı 

cihān pehlevān [2] yenilmez pehlivan║şairlikte en hünerli, en cesur, en yiğit. 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

cihān šurduķça šursun [1] “dünya durdukça var olsun”. 

M2/IV/1 cihān šurduķça šursun pādişāh-ı āl-i ʿośmāní / ki iģyā eylemişdür bu mekān-ı kān-ı iģsānı 

cihāna dāstān itmek [1] âlemin diline düşürmek. 

G497/3 ķandesin ey şāh-bāz-ı dest-i ķudret ķandesin / dāstān itdi cihāna āh ü efġānum beni 

cihāna ĥıżır yitişmek [1] dünyaya/halkın yardımına Hızır (gibi) yetişmek. 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

cihāna ŝıġmamaķ [1] dünyaya sığışmamak, dünya dar gelmek║(naz mağrurluğu) aşırı derecede 

olmak. 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

cihānda [56] dünyada/hayatta. 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

K4/27 ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt / cihānda aģsen-i insān ü kān-ı iģsāndur 

K5/16 cihānda ʿayn-ı ʿıyān ile görmeyen görsün / vücūdı ʿālemi iģyā idici śuʿbānı 
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K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

K6/21 neye uzatsa eli irişür bi-ʿavni‟llāh / cihānda şems-i vilāyetdür ol kerem kānı 

K9/47 mübārek eyleyüben sūr-ı pür-sürūrını ģak / cihānda ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

Ş1/200 cihānda bir kişi girmez günāha / ögerse ķullarını pādişāha 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

G50/6 cihānda yār ile yār ol neŋe yarar aġyār / ve le‟l-kerímü baĥílün ve le‟l-ģasūdu yesūd 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

G59/2 ne ŝaġ olmaķ murādumdur ne ölmekden ķaçar cānum / cihānda ĥaste-i ʿışķ olalı bir ĥoşça ģālüm var 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 
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G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

G434/4 ŝafā-yı ķalb ile biŋ cānum olur ise daĥı / cihānda sevdügümüŋ yolına revāne ola 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 

G475/5 ehl-i ʿirfānuŋ cihānda kaʿbe-i maķŝūdıyuz / gün gibi şevķi olan her gün šolanurlar bizi 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 

cihāndan gitmek [1] dünyadan gitmek, dünyadan göçmek║vefat etmek. 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

cihānı başına dar eylemek [1] dünyayı başına dar etmek║büyük bir sıkıntı ve çaresizlik içinde 

bırakmak. 

Ş2/210 dil-i manŝūrumı zār eyleyüpdür / cihānı başuma dar eyleyüpdür 

cihānı görecek gözi ķalmamaķ [2] dünyayı görecek “göz”ü kalmamak, Hazreti Yakub gibi 

gözlerinden olmak║dünyayı görecek gözü kalmamak, gözünde dünyanın bir anlamı kalmamak, 

hayattan ümidini kesmek. 

Ş2/153 eger yaʿķūbveş görmezsem anı / görecek gözümüz ķalmaz cihānı 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

cihānı yaķmaġ [1] âlemi yakmak║(kırmızı elbise güzellik unsuru olarak alınırsa güzelliğiyle,  

gazap sembolü olarak alınırsa gazabıyla) ortalığı/dünyayı/milleti yakmak. 

G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni 

cihānı yaradan [1] cihanı yaratan║Allah. 

K22/20 dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur maţlūmuŋ / ĥoş görür peyk-i duʿāsını cihānı yaradan 

cihānuŋ belāsın başına almaķ [1] dünyanın belâsını başına almak; çok büyük dertler içinde 

kalmak. 

Ş1/183 belāsın başuma aldum cihānuŋ / görinmez bir ķażādur ʿışķı anuŋ 

cihānuŋ cānı [2] cihanın canı; cihana can veren║herkesin can kadar kıymet verdiği ve sevdiği. 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 
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cihānuŋ yüzi ŝuyı [1] cihanın yüzü suyu║dünyanın medar-ı iftiharı║dünyaya güzellik ve şeref 

katan, revnak veren║cihanın yüz akı║şehrin ay yüzlüleri. 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

2. Cihan; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden birinin adı. 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

 cihān-dār âlemin sahibi. 

cihāndār-ı kerím [1] âlemin yüce ve merhametli sahibi║Allah. 

M48/4 salšanat buldı maģallini zihí ʿavn-i ʿıyād / yirine eyledi iģsānı cihāndār-ı kerím 

cihān-díde [1] dünyayı görmüş║görmüş geçirmiş, görgüsü ve tecrübesi çok, dünyadan 

haberdar. 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

 cihān-gír dünyayı elinde tutan. 

cihān-gír olmaķ [1] dünyayı tutmak, bütün dünyaya yayılmak; çok meşhur olmak. 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

 cilā [4] cilâ, parlaklık║parlaklık veren şey║safa. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

cilā-yı rūģ olmaķ [2] ruha cilâ olmak║ruha safa vermek. 

M38/II/1 söylese rūy-i celāl ile cilā-yı rūģ olur / derdmendine cefā ķılsa şifā-yı rūģ olur 

G44/5 yaģyā cihān içinde cilasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

 cild [1] kitap kabı, cilt. 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

 cilvegāh [2] gezinip salınma, görünme yeri. 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

 cilveger tecelli eden, görünen. 

cilveger olmaķ [1] görünmek, meydana çıkmak. 

K10/6 raĥş-i felek-miśāl ile olduķça cilveger / ey dil semend-i çerĥe o dem yörenür ġubār 
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 cím cim harfi (ج). 

cím-i cemāl [1] “جمال” (=cemâl)in ج‟i (=cim harfi) ║sevgilinin güzel yüzüne düşen cim harfi gibi 

büklümlü zülüf. 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

cím-i ecel [1] “اجل” (=ecel)in ج‟i (=cim harfi). 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

cím-i mecāzını ģā-yı ģaķíķat eylemek [1] “مجاش” (=mecâz)‟ının ج‟ini (=cim harfi) “ حقيقت” 

(=hakîkat)‟in ح‟sı (=hâ harfi) eylemek║mecazdan hakikate eriştirmek. 

G486/2 yaşumla yundı gözde olan noķša-i ģicāb / ģā-yı ģaķíķat eyledi cím-i mecāzumı 

 cinān [8] “cennet”in çoğulu; cennetler. 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

G447/1 sevdüm ol āfitāb-ı cihān-tābı cān gibi / ansuz cihān gözüme görinmez cinān gibi 

cināna dönmek [1] cennete dönmek; cenneti andıracak hâle gelmek. 

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

 cināyet canilik, birinin canını alma. 

cināyet itmek [2] canilik etmek, cinayet işlemek. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 

 cinsiyyet [1] cinslik, iyi cins olma. 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

 cism [16] beden, vücut, ten. 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

M4/III/1 görinme ʿayn-ı ʿāleme cismüŋde cān gibi / fāş itme ĥalķa kendüŋi genc-i nihān gibi 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 
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M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

cism-i lašíf [3] latif vücut; güzel ve narin beden. 

G23/5 kendü eliyle beni öldürmesün / çekmesün ol cism-i lašífi taʿab 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

cism-i muʿtād [1] alışkın beden, alışmış vücut. 

Ş1/22 rükūʿa varduġınca cism-i muʿtād / selāmın alduġımı eylerin yād 

cism-i nā-tüvān [2] güçsüz, zayıf beden. 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

cism-i nigār-ı dil-peźír [1] gönlün kabulü olan güzel sevgilinin bedeni  âşığın aynası. 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

cism-i şeríf [1] mübarek vücut. 

K24/36 cism-i şerífi mašlaʿ-ı ĥurşíd-i maʿrifet / resm-i lašífi menbaʿ-ı aĥlāķ-ı muŝšafā 

cism-i ʿuşşāķ [1] âşıkların bedenleri. 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 

cism-i żaʿíf [2] zayıf, arık beden. 

M17/I/2 mekānum ʿayn-ı ʿālemden nihān-ender-nihān olsun / kilāb-ı kūyuŋa cism-i żaʿífüm armaġan olsun 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

cism ü cān [1] beden ve ruh. 

Ş1/6 ne siģr oķur ʿaceb yārüŋ dehānı / ʿadem mülkine iltür cism ü cānı 
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cismin yolına ĥāk itmek [1] bedenini (birinin) yoluna toprak etmek, uğruna canını ortaya koymak. 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

 cisr [2] köprü. 

K31/8 ŝuda bu cisr temāşāsına ķaldum ģayrān / göge zencír ile gūyā çekilür ejderhā 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

cisr-i aʿlā [1] yüce, yüksek köprü║âlâ köprü. 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

cisr-i ʿalā [1] yüce, yüksek köprü  Kâsım Paşa‟nın Şat üzerine yaptırdığı köprü  (akarsuya 

seccade salması yönüyle) Şeyh Şiblî. 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

cisr-i ʿālí [2] yüce, yüksek köprü. 

 Kâsım Paşa‟nın Şat üzerine yaptırdığı köprü. 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

 Samanyolu. 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā 

cisr-i hādí [1] doğru yola eriştiren köprü. 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

cisr-i hilāl [1] hilâl köprüsü; köprüye benzeyen hilâl. 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

cisr-i lašíf [1] güzel, gösterişli köprü. 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

cisr-i mecāzí [1] mecaz köprüsü, dünyevi köprü. 

G104/5 vardılar cisr-i mecāzíden ģaķíķat rāhına / ĥāneķāĥ-ı lā-yezāle ķondılar ebdāllar 

cisr-i sulšāní [1] sultanın köprüsü  (akarsuya seccade salması yönüyle) veliler. 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

 cömerd [1] cömert, eli açık, kerem sahibi kimse. 

G148/1 güz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

 cūd [7] cömertlik, ihsan, kerem. 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 
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Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G270/3 cūd ile oldı cemāl issi vücūd āyínesi / dildeki şāhid-i maķŝūdumı meşhūd itdüm 

cūd ü seĥā [4] cömertlik ve eli açıklık; alicenaplık, mürüvvet. 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

K12/20 nihāl-i ķaddi gibi himmeti bülend oldı / şiʿārı lušf ü vefādur diśārı cūd ü seĥā 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

 cumʿa [1] cuma║cuma selamlığı. 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

cumʿa güni [1] cuma günü. 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

cumʿa nemāzı [3] Müslümanların bayramı olarak kabul edilen cuma günlerinde erkeklerin 

camilerde toplu olarak kıldıkları namaz. 

M19/V/2 cumʿa nemāzına dirilen ādemí-miśāl 

Ş1/93 ķılup cumʿa nemāzın ĥalķ-ı ʿālem / giderler seyr-i mevlā-ĥāneye hem 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

 cumhūr [1]  

1. sürü, (olumsuz manada) güruh. 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

cumhūr-ı bāšıl [1] cahiller güruhu, gafiller güruhu. 

M1/I/7 cumhūr-ı bāšıl varmaz nemāza / dívān-ı ģaķdur zírā muŝallā 

cumhūr-ı kāfir [1] kâfirler güruhu║düşmanlar. 

M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

2. kavim. 

cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū [1] Firavun‟un kavmine benzeyen düşman║düşman askerleri. 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

3. cemaat, bölük. 

cumhūr-ı šālibín [1] şâkirdân. 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 
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4. ayan, ekâbir. 

cumhūr-ı ʿirfān [1] marifet ekâbiri║irfan ashabı║ârifler. 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

 cūş coşma, kaynama, coşkunluk. 

cūş eylemek, cūş itmek [2] coşup taşmak, şevke gelmek. 

Ş1/197 melekler vaŝfın itdüm eyleyüp cūş / umarın cānib-i ģaķķa gelem ĥoş 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

cūşa gelmek [4]  

1. coşup kaynamak, galeyana gelmek, oynamak. 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

2. şevke gelmek, hararetlenmek. 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

G269/1 yūsuf-ı gül-çihremi seyrümde seyrān eyledüm / cūşa geldüm aġladum āh itdüm efġān eyledüm 

3. kızmak, kudurmak, köpürmek. 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

cūşa getürmek [1] coşturmak, büyük dalgalarla dalgalandırmak, kudurtmak. 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

 cūy [3] ırmak, akarsu. 

M19/IV/3 cūyuŋ sözi ŝadāsı ŝanursın yabanadur 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

cūy-i revān [1] akarsu. 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

 cübbe [1] medrese mensuplarının ve toplum içerisinde itibar sahibi zenginlerin elbise 

üzerine giydikleri uzun ve bol, geniş yenli, önü açık üst giysisi, cüppe. 

Ş2/52 melāģat cübbesidür cāna maķŝūd / başum tācıdur āh-ı āteş-ālūd 

cübbe vü destār [2] cüppe ve sarık║gösteriş sembolleri. 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

 cüdā ayrı, uzak, mahrum. 
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cüdā olmaķ [1] ayrı olmak, ayrı düşmek, uzak kalmak, mahrum olmak. 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

 cüft çift. 

cüft olmaķ [1] çift olmak, ikişer ikişer bir araya gelmek. 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

 cühhāl [1] “cāhil”in çoğulu; cahiller, bilgisizler, hünersizler║şiirden anlamayanlar.  

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

 cümle [80]  

1. bütün, hep, istisnası olmayarak. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

K6/14 ʿulüvv-i himmeti şāh-ı vilāyetüŋ her gāh / velāyet ehli ider cümle ehl-i ímānı 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 
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M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

M45/III/1 ķaldurup dest-i duʿāyı idüben ģamd ü śenā / cānib-i ģaķķa niyāz eyledi cümle ʿulemā 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G455/2 her vücūd-ı ehl-i cūda cümle aŝģāb-ı sücūd / kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ šūr-ı temennādur didi 

G502/5 başı ĥoş olmadı serĥoşlar ile yaģyānuŋ / ķomaz ādem yirine cümle seg-i sekrānı 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

2. bütün, her, her türlü. 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

3. olduğu gibi, tamamı, bütünü; baştan başa. 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kerre 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 
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G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yı hū ile cümle cibāl-i hū 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

5. herkes. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi paşamuz bizüm 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

Ş2/262 işidüp cümle olurlar ĥaberdār / ʿaceb olmaz ki yirüŋ ķulaġı var 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör  

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

6.  hepsi, her biri. 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

Ş2/265 baŋa ol nūr-ı dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

6.1. hepsi, her biri║külliyen. 

G466/2 ŝarŝıldı düşdi cümle ĥazān yapraġı gibi / esdi fenā vilāyetinüŋ bād-ı ŝarŝarı 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

cümle-i aŝģāb [1] bütün sahabeler. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

cümle-i dendān [1] dişlerin bir bütün hâlindeki görüntüsü. 

Ş2/107 leb-i deryā ruĥ-ı cānāna beŋzer / bedenler cümle-i dendāna beŋzer 

cümle-i erkān [1] bütün ileri gelenler, bütün devlet ricali. 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

cümle-i maĥlūķ [1] bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 
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K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

cümle-i yārān [1] bütün dostlar. 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

cümle ʿālem [10] 

1. bütün dünya, bütün âlem. 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

cümle ʿālem gözine ķaraŋu olmaķ [1] bütün dünya gözüne karanlık olmak║dünya gözüne zindan 

olmak║gözü dünyayı görmemek. 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

2. bütün insanlar, herkes. 

M37/III/1 cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G414/4 cümle ʿālem cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / ģażret-i eyyūb-ı ensāríde seyrān eyleme 

Aşağıdaki tanıklarda her iki anlam da mevcuttur. 

Ş2/42 ilāhí ģaşre dek mānend-i ĥātem / eli altında ola cümle ʿālem 

G114/5 cümle ʿālemden teʿalluķ riştesini kesdiler / cām-ı ʿışķı nūş idenler mest ü bí-hūş oldılar 

cümle ĥalķ [1] bütün halk, herkes, cümle âlem. 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

cümlemüz [3] istisnasız her birimiz. 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

cümleten [7] hep birlikte, hepsi birden; umumen. 

K9/1 sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿośmāní / müşerref itdi yine cümleten dil ü cānı 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 
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G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

cünbiş [1] hareket, kımıldama║(Allah‟ın yardım atı) dört nala koşma. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

 cünūd [1] “cünd”ün çoğulu. 

1. askerler, ordular. 

G166/2 gird-āb-ı baģr-i vaģdet ile āşinālaruz / girdi šavāfa zemzeme ile cünūdumuz 

cünūd-ı ehl-i sücūd [1] secde ehlinin ordusu, sacitler ordusu. 

K4/28 vücūdı muŝliģ-i ʿālem miśāl-i zühd ü ŝalāģ / cünūd-ı ehl-i sücūda delíl-i sübģāndur 

cünūd-ı evliyā [1] evliya ordusu, veliler ordusu. 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

cünūd-ı ŝāliģín [1] salihler ordusu. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

2. güruh. 

cünūd-ı ehl-i hevā [1] heva ve heveslerine uyanlar güruhu. 

K20/19 cünūd-ı ehl-i hevānuŋ belā ķafāsında / vücūd-ı pír-i dü-tā rāy-ı ķahr-ı ʿömrine dāl 

cünūd-ı eşķıyā [1] eşkıya güruhu║düşman askerleri. 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

cünūd-ı merd-i ʿużuv [1] kâinattaki tevhid delillerini göremeyenler güruhu? 

G169/5 vücūd-ı ehl-i şühūduŋ yanında maķŝūduz / cünūd-ı merd-i ʿużuvda ķuyūd-ı ikrāhuz 

cünūd-ı šaġiyān [1] asiler, eşkıyalar güruhu║düşman askerleri. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šaġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

 cünūn [3] cinnet, çılgınlık, delilik; tas. aşkın üstün gelmesiyle âşığın dış dünyadan 

ilgisini kesmesi. 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-ı ʿilāc 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

cünūn-ı ʿışķ [4] aşk cinneti; aşkın aklî melekeleri devre dışı bırakması. 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 
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G291/3 ne ulu devlet olur bir senüŋ gibi şāhuŋ / cünūn-ı ʿışķı ile dāstān olam yüriyem 

 cürʿa [2] şarap kadehinin dibinde kalan tortu. 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

cürʿa-i mey [2] şarap tortusu  sevgilinin tatlı dudağı. 

K13/15 cām-ı billūr içre ķalmış cürʿa-i meydür hemān / gün yüzüŋde görinen laʿl-i lebüŋ ey meh-cebín 

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

 cürm [4] kabahat, günah, suç. 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

Ş1/34 dimezven cürm içün giryān eyle / beni taʿźír bi‟l-iģsān eyle 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

cürm ü sitem [1] günah ve kötülük. 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

cürm ü tebāh [1] günah ve yozluk. 

Ş1/29 şu deŋlü māʾilem cürm ü tebāha / baŋa buġz itmeyen girer günāha 

 cüst ü cū eylemek [1] o yana bu yana seğirtip aramak, sağa sola bakmak. 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

 cüvān [8] genç║yiğit, civanmert. 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

G44/5 yaģyā cihān içinde cilasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

cüvān ile pír [1] genç yaşlı║herkes. 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír  



385 
 

1.4. Ç 

 çāder [1] çadır. 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā  

 çaġırmaķ [6] 

1. bir kimseye gelmesi için seslenmek. 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 

1.1. bir kimseye gelmesi için seslenmek║istimdat eylemek. 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

2. yüksek sesle bağırmak. 

M6/I/6 münādíler çaġırup didiler ki olsa gerek / sürūr-ı sūr-ı şehenşāh-ı ţıll-i yezdāní 

2.1. yüksek sesle bağırmak, haykırmak║bağıra çağıra konuşmak. 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

3. davet etmek. 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 

 çaġrışmaķ bağrışmak, hep birlikte bağırıp çağırmak.  

çaġrışup šurmaķ [1] hep bir ağızdan bağrışıp durmak, yaygara koparmak. 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

 çāh  

1. kuyu. 

çāh-ı ġam [1] gam kuyusu. 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

çāh-ı tenezzül [1] alçak gönüllülük kuyusu. 

G134/4 ŝu gibi šurı šur çāh-ı tenezzülde niyāz eyle / vücūdı ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ šūr-ı tecellādur 

2. çukur  zindan. 

G511/2 felegüŋ ŝırça serāyına göŋül ŝıġmaz iken / źeķanuŋ çāhı benüm yirümi zindān ķıldı 

çāh-ı mezār [1] mezar çukuru. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

çāh-ı źeķan [1] çene çukuru  kuyu. 
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G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

çāh-ı zenaĥdān [1] çene çukuru  yer altı zindanı. 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

3. yanak çukuru, gamze  kuyu. 

G467/3 güldükçe çāh olur iki yanında rūyinüŋ / düşerse yūsuf-ı dil aŋa yiridür yiri 

 çaķ [6]  

1. ta, ta ki, …(y)(A) kadar. 

K32/1 fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ / irdi erbāb-ı ţafer-peykerümüz hürmüze çaķ 

2. o mertebe, o kadar, onun gibi, onun kadar. 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

3. bu derece, bu denli. 

M20/II/4 kim dir idi ki çaķ bu ķadar bí-vefā ola 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

 çāk yırtık. 

çāk-i giríbān [5] yakanın yırtığı║derin ızdırap, ümitsizlik ve çaresizlik yüzünden yırtılmış yaka. 

G101/1 sebeb-i şefķat olan nāle vü efġānumdur / vuŝlata ķapu açan çāk-i giríbānumdur 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

çāk olmaķ [2] yırtılmak, parçalanmak. 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

çāk çāk olmaķ [1] paramparça olmak, paçavraya dönmek. 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

 çāker [6] kul, köle, bende. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 
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G472/1 bir behādır bir ķıyıķ şāhínüŋ oldum çākeri / āfet-i cān-ı cihāndur ķanlu balķandur yeri 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

 çalıcı [1] çalgıcı, mutrip, sazende. 

K6/6 seʿādeti güninüŋ devri döndi raķķāŝuŋ / çalındı çalıcınuŋ ĥāke tāc-ı ʿunvānı  

 çalınmaķ [2] musiki aletlerinin vurma, üfleme yoluyla ses çıkarmaları. 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

 çalışmaġ, çalışmaķ [8] 

1. (maişet gailesiyle) çalışmak║uğraşıp didinmek. 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

2. iş görmek, gayret etmek, zahmet çekmek. 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

3. savaşmak, çarpışmak, vuruşmak, mücadele etmek. 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

 çalmaķ [3]  

1. üstünü çizmek║silmek, alakasını kesmek. 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

2. bir müzik âletinden ses çıkarmak. 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

çalmaķ çaġırmaķ [1] çalıp söylemek. 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

3. vurup sürüklemek║elinden almak. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

 çapmaķ [1] (at) sürmek, koşturmak. 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

 çāpük ü şeng [2] çevik, kıvrak, tez, maharetli. 
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M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

 çār dört. 

çār emín [1] Dört halife; Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. 

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

çār ezdād [1] birbirine zıt dört unsur (=su, hava, toprak ve ateş)║unsur âlemi║dünya. 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

çār ʿunŝur [2] dört unsur; su, hava, toprak ve ateş║dünya. 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan 

çār ümmehāt [1] dört ana║dört unsur (=su, hava, toprak ve ateş)║dünya. 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

çār yār [4] Dört dost; Hazreti Muhammed‟den sonra halife olan Hazreti Ebubekir, Hazreti 

Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali‟ye verilen ortak isim, Hulefâ-yı Râşidîn. 

K7/4 çār yāruŋ raēiya‟llāhu teʿālā ʿanhüm / intiķāmın alalum ķahr idelüm ehl-i şeri 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

çār yār-ı bā-ŝafā [1] safalı dört dost; Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti 

Ali. 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

 çāre [8] çare, çözüm, deva; çıkar yol. 

M16/II/3 çāre yoķ kendümi dil-dāruma yār idimezin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

çāre bulmaķ [2] bir çıkar yol bulmak. 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 
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G512/3 çāre bulmadum o meh yolına ķurbān olmaġa / bilmezem yā rab ne güne ŝaķlamış devrān beni 

çāre itmek [1] tedavi etmek, iyileştirmek. 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

çāre ķalmamaķ [1] çareler tükenmek. 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

çāresüz ķalmaķ [1] çaresiz kalmak, elinden bir şey gelmemek, acze düşmek. 

G459/7 çāresüz ķaldum ölümlü ĥasteyem yaģyā gibi / ol šabíb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı 

 çāre-sāz çare bulan. 

çāre-sāz-ı bí-kesān [1] kimsesizlerin derdine çare bulan. 

K29/18 dil-nevāz-ı ġāziyān ü çāre-sāz-ı bí-kesān / kām-baĥş-ı men erād ü muģsin-i men lem-yüríd 

çāresāz olmaķ [1] derdine çare bulmak, derdine derman olmak. 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

 çār-pāre rakkasların sağ ve sol ellerine ikişer parçasını takarak ritim tuttukları sert ahşap 

malzemeden yapılmış dört parçalık müzik aleti, çalpara. 

çār-pāre olmaķ [1] çalpara olmak║çalparaya dönmek, paramparça olmak. 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 

 çārsū çarşı, pazar. 

çārsū-yı ʿanāŝır [1] unsurlar çarşısı, dört unsur çarşısı║dünya. 

K20/26 bu çārsū-yı ʿanāŝırda oldı ġāfiller / aġır bahālu libās ile kendüye dellāl 

 çekilmek [10] 

1. silah, kılıç, bıçak vb. aletlerin kullanılmak üzere kınından çıkarılıp ele alınarak hedefe 

doğrultulması. 

G88/7 ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ olan ebrūlerüŋ / fetģadur ŝankim ser-i ehl-i fenā üstindedür 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

1.1. (kılıç) kınından çıkarılıp düşmana doğrultulması║(ordu) sevk edilmesi. 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

2. sunulmak, (sofraya) konulmak. 

K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 
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3. çizilmek. 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

4. çizgi şeklinde uzatılarak nakşedilmek. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

5. yüksek sesle, hep bir ağızdan söylenmek. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

 çekmek [22]  

1. bir şeyi tutarak kendine ya da bir başka yöne doğru sürüklemek. 

G111/3 gördi dívāneligüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

2. çizgi şeklinde uzatarak nakşetmek. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā  

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

3. tahammül etmek, katlanmak. 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb  

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

3.1. tahammül etmek, katlanmak║sırtında taşımak. 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

4. alıp uzaklaştırmak. 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

5. germek, çekiştirmek. 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā  

6. hissetmek, duymak. 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

7. içmek. 
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G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

8. (silah, kılıç, bıçak gibi silahlar bağlamında) kullanmak üzere kınından çıkarıp eline almak, 

kullanmaya davranmak. 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

9. cezbetmek, kuvvetle yaklaştırmak. 

G111/5 sínemi niteki ĥurşíd-i cihān ey yaģyā / ceźbe-i ʿışķ beni yār-i semen-būya çeker 

9.1. cezbetmek, kuvvetle yaklaştırmak║yemlemek║önüne sunmak. 

G111/4 zülfüŋ iki bükilüp kākül-i miskínüŋ ile / dil-i āvāremi ol ġamze-i cādūya çeker 

çeke šutmaķ [1] çekerek tutmak, (dizgini) çekmek║nazı azaltmak. 

Ş2/224 niçe bir çignede ehl-i niyāzı / çeke šutsun ʿinān-ı esb-i nāzı 

çeküp çevürmek [3] çekip çevirmek; yay kurulumuna dair bir tabir. 

1. işkence etmek. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

2. sıkıştırmak, sorguya çekmek. 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

 çemen [11]  

1. ağaçlı, çiçekli, çimenlerle kaplı bağ bahçe. 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

2. sahra. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 
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3. ot, çimen. 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

 çemrenmek eteği, paçayı sıvamak. 

çemrenmiş āşiyān [1] yukarı doğru sıvanmış paça gibi duran bir kuş yuvası║Hayâlî Bey‟in 

yelken takkesi. 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

 çenār [7] çınar. 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

K26/8 semāda gird-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

Ş1/89 çenār el ķaldurup eyler niyāzı / nihāl-i gül ķılur šurmaz nemāzı 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

 çeng [10] Batı müziğindeki harpa çok benzeyen, onun gibi dikine tutularak çalınan, 

kavisli bir ağaca takılı ipek ya da at kuyruğu kıllarından yapılmış 24 teli bulunan müzik aleti. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

Ş2/231 maķām-ı ġamda oldı ķāmetüm çeng / idelden perde-i ʿuşşāķa āheng 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 

G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

çeng-i bezm-ārā-yı miģnet [1] mihnet meclisini süsleyen çeng  Yahya‟nın iki büklüm bedeni. 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yı miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

çeng ü çegāne [1] çeng ve çağana. 

1.1. çeng ve çağana║çalgı aletleri, sazlar. 

M19/VII/1 çeng ü çeġāne mušrib elinden ider fiġān 



393 
 

1.2. çeng ve çağana║sazlı eğlence. 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

çeng çalmaķ [1] zangır zangır titremek. 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 

çeng ü rebāb [1] çeng ve rebap║sazlı eğlence. 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 

çeng ü nāy [1] çeng ve ney║çalgı aletleri, sazlı eğlence. 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

 çepaķ [1] madeni yüzeyler üzerinde kendi maddesinden oluşan pürüz; çapak. 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

 çerāġ [2] kandil, mum, meşale. 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

çerāġ-ı bezm-i cān [1] can meclisinin kandili. 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

çerāġ-ı dín [1] din çerağı. 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil [1] gönül tekkesinin kandili. 

G90/1 beni ĥandān iden bir serverüŋ ʿışķı sürūrıdur / çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil kemāl-i şevķ-i nūrıdur 

çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı ʿādilān ü ʿālimān [1] adalet ve ilim sahiplerinin gözüne nur veren║adalet ve 

ilim sahiplerinin gözünün nuru║âdillerin ve âlimlerin biriciği║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/27 ey çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı ʿādilān ü ʿālimān / v‟ey emír-i kām-rān ü kām-baĥş ü kām-bín 

çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı evvelín ü āĥirín [1] geçmiş gelecek bütün insanların gözüne nur veren║nev-i 

beşerin göz nuru, biriciği║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/28 ey nihāl-i bāġ-ı gülzār-ı behişt-i salšanat / v‟ey çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı evvelín ü āĥirín 

çerāġ-ı źāt [1] vücut kandili║gönül, kalp. “kişinin kendisi” anlamı da mümkündür. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

çerāġ altı ķaraŋu olur [1] “mum dibi karanlık olur”; “mum dibine ışık vermez.”, atasözü. 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 
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çerāġ uyarmaķ [1] uyumuş kandili uyandırmak; sönmüş kandili yeniden yakmak║(çiçekler) 

açılmak. 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

 çerĥ [5]  

1. felek. 

1.1. gökyüzü. 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

çerĥ-i ʿadālet [1] adalet göğü. 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

çerĥ-i ʿadlüŋ āfitābı [1] adalet göğünün güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/9 çerĥ-i ʿadlüŋ āfitābı bürc-i iģsānuŋ mehi / ġāzíler sulšānı aģbāb-ı resūlüŋ serveri 

çerĥ-i ašlas [1] Atlas feleği, dokuzuncu kat felek. Üzerinde hiç yıldız bulunmadığı için adını 

desensiz bir kumaş çeşidi olan atlastan almıştır.  

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

çerĥ-i luʿbet-bāz [1] hokkabaz/canbaz/oyunbaz felek. 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

çerĥ-i meʿāní [1] manalar göğü. 

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

çerĥ-i níl-gūn [2] çivit renkli gökyüzü, koyu ve parlak mavi gökyüzü. 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

çerĥ-i zeberced [2] (rengi ve saydamlığıyla) zebercete benzeyen gökyüzü; ayrıca eski astronomi 

bilgisine göre feleğin her bir katı ayrı bir madenden meydana gelmiş olup Ay‟ın bulunduğu 

birinci kat felek (berki‟â) yeşil zebercettendir. Buna göre, K14/8‟de doğrudan birinci kat felekten 

bahsedilmekte; Ay zebercet renkli bir sayfaya altın suyuyla yazılmış bir dal (د) harfine 

benzetilmektedir. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K14/8 ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā ile yed-i ķudretle / zer ile çerĥ-i zebercedde yazıldı bir dāl 
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çerĥ-i pür-kevkeb [1] yıldızlarla dolu gökyüzü. 

K13/9 zínet-i nergesler ile çerĥ-i pür-kevkeb gibi / aç gözüŋ ey dil nice zínet bulur yir yir zemín 

çerĥüŋ çenberi [1] feleğin çenberi. 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

1.2. baht, talih. 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākiyüz 

çerĥ-i bed-aĥter [1] uğursuz felek. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

çerĥ-i berín [5]  

1. Arş-ı a‟lâ, felekü‟l-eflâk. Feleklerin en üstündeki felek, dokuzuncu kat gök. İslam 

kozmolojisine göre göğün en yüksek katı ve âlem tasavvurunun en yüksek noktası; Allah‟ın 

kudretinin ve sanatının tecelligâhı olan en yüksek gök katı. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

2. yüce felek, koca felek║talihten şikayet. 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

çerĥ-i dūn [2] alçak felek, aşağılık felek. 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

çerĥ-i dü-tāh [1] iki büklüm felek. 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

çerĥ-i felek [7] feleğin çarkı; dolaba/değirmene benzeyen felek║talih, baht. 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 
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G442/5 bilmezin baŋa ne virdi alımaz ey yaģyā / cevr ider çerĥ-i felek düşmen-i bed-ĥˇāh gibi 

çerĥ-i ġaddār [1] gaddar felek, zalim felek. 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

çerĥ-i muʿallā [1] yüce felek║açık talih. 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

çerĥe girmek [2] çarka girmek, dönmeye başlamak. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

çerĥi batmaķ [1] çarkı batmak, devri kapanmak. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

 çerĥí ķalķan [3] çarhî kalkan; ortası bombeli yuvarlak kalkan. 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

 çeri [4]  

1. asker, savaşçı║yiğit. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

1.1. asker║ordu. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

çeri çekmek [1] ordu sürmek. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

 çeşm [14] göz. 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

G295/4 şu deŋlü ĥūn-ı dil aķıtdı çeşmüm / ciger ķanıyla šoldı reh-güźārum 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

sevgilinin gözü  

 erguvan şarabının sarhoşu. 
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K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

 kemankeş. 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

 harami. 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

 hasta. 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

 güzelliğinin camiinin imamı. 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

 Hanefi imam. 

G505/1 ķaşı miģrāb-ı ģarem çeşmi imām-ı ģanefí / ŝofiyān-ı ʿarabí kirpüginüŋ iki ŝafı 

 “seni sevdim” diyeni öldüren bir katil. 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

çeşm-i ʿālem-bín [1] âlemi gören göz║Güneş? 

K19/41 cihānı göz göre ķılmazdı kendüye muģtāc / müfíd ü muĥtaŝar olmasa çeşm-i ʿālem-bín 

çeşm-i cihān [1] cihanın gözü, dünyanın gözü║halkın gözleri║hiç kimsenin gözü. 

G227/4 ey dil vücūduŋa irişüp ŝarŝar-ı ecel / bir gün ola ki çeşm-i cihān görmeye tozuŋ 

çeşm-i giryān [2] ağlayan göz, yaşlı göz. 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

çeşm-i mest [2] sarhoş göz.  

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

çeşm-i nücūm [1] yıldız gözleri; göze benzeyen yıldızlar. 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

çeşm-i sitāre [1] yıldızın gözü. 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

çeşm-i siyāh [1] kara göz.  

G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 
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çeşm-i şehlā [1] elâ göz/güzel sayılabilecek derecede hafif şaşı bakan göz. 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

çeşm-i ter [1] yaşlı göz. 

G16/1 baķınca āyineveş bādí naţarda saŋa / maģabbet ile yir itdüm bu çeşm-i terde saŋa 

çeşm-i tír-endāz [2] maharetli bir kemankeşe benzeyen göz. 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

çeşm-i yār [1] sevgilinin gözü  iki şahin / iki şahinle can ve gönül kuşunu avlayan bir avcı. 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

çeşmi ʿayyār [1] gözü ayyar, ayyar gözlü║gözleriyle insanı büyüleyip aklını, gönlünü çalan 

(dilber). 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

çeşmi bādām [1] gözü badem, badem gözlü; gözleri badem gibi uçlardan çekik ve iri olan 

(güzel/sevgili). 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

çeşmi ģarāmíler [1] gözü haramiler, harami gözlüler; âşığın neyi var neyi yoksa harami (=eşkıya, 

yol kesici) gibi gaspeden bakışlara sahip güzeller. 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

çeşmi ısırmaķ [1] gözü “ısırmak”║tanır gibi olmak. 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

çeşmi siyāhum [1] “kara gözlüm”. 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

çeşmi şehlā [1] şehla gözlü. 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

çeşmi şeh-bāz [1] gözü doğan, doğan gözlü; gözleri doğan gibi alıcı olan (güzel/sevgili). 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

çeşminden nihān olmaķ (birinin) [1] gözünden/gözünün önünden kaybolmak. 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

çeşmine belālar görinmek [1] gözüne belâlar görünmek, gözüne görünen olmak.  

G510/3 bildüm ki belālar görinür çeşmüme ey dil / yār ile iken çünki raķíb irdi segirdi 
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çeşmini nem eylemek (birinin) [1] gözünü yaş etmek║ağlatmak║üzmek. 

Ş2/48 kemān-ebrūler eyler ķaddümi ĥam / gözi āhūler eyler çeşmümi nem 

çeşm ü ebrū [1] göz ve kaş║yüz güzelliğinin en önemli iki unsuru.  

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 

 çeşme [1] herkesin faydalanması için genellikle yol kenarlarında yapılan, bir kaynaktan 

gelerek bir haznede toplanan suların akıtılması için bir musluk ve ekseriyetle mermer bir 

kaideden yapılmış tesis.  

K5/14 gözini secdeden ırmaz bu çeşmeler her bār / miśāl-i çeşme-i ĥūrşíd-i dehr-i ţulmāní 

çeşme-i ģayāt [1] hayat çeşmesi, hayat suyu, abıhayat. 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

çeşme-i mihr-i felek-ārā [1] feleği süsleyen güneş çeşmesi. 

K1/2 ţulmetde ģayāt ābı gibi ʿayn-ı cihāndan / olmışdı nihān çeşme-i mihr-i felek-ārā 

 çeşmesār [2] çeşmesi, pınarı bol olan yer║gür çeşme. 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

 çeşm-fettān [1] fettan gözlü, fettan bakışlı║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan saraç güzeli. 

Ş2/202 biri bir çeşm-fettān ĥūb-ı serrāc / ayaġı šopraġıdur başuma tāc 

 çetr çadır, otak, gölgelik. 

çetr-i hümāyūn [3] bir saltanat alameti olarak padişahların üzerine tutulan açık çadır şeklindeki 

gölgelik. 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

 gökyüzü. 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

 çevgān [5] ucu eğri cirit sopası, çevgen. 

 kılıç. 

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

 Şehzade Mustafa‟nın sünnet düğününde koşuya katılan atların bacakları. 
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M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

 ihtiyarlıktan iki büklüm olmuş beden. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

çevgān-ı tíġ-i miģnet [1] mihnet bıçağının çevgeni║çevgeni andıran ve turuncu keserek mihnet 

veren bıçak. 

G40/3 başını šop eylemiş çevgān-ı tíġ-i miģnete / beŋzi ŝarı ʿāşıķ-ı şeydālara beŋzer turunc 

 çevre [1] dört yan, etraf. 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

 çevürmek [1] bir merkez etrafında döndürerek hareket ettirmek║dümen tutmak. 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

 çıķarmaķ [7] 

1. bir şeyin gizli, kapalı ya da örtülü olarak bulunduğu yerden dışarı çıkmasını sağlamak. 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

2. soymak, üzerinden almak. 

K26/2 çıķardı ģulle-i istebraķın nebātātuŋ / şecerleri ķara çullarda ķodı bād-ı şitā 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

3. soyunmak, sıyrılmak. 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

4. tanımak, hakkıyla anlamak, manasına erişmek. 

G475/4 söylemez nā-dāna açılmaz kitāb-ı manšıķuz / aŋlamaz bilmez çıķarmaz ehl-i ţāhirler bizi 

 çıķışmaķ [1] çıkışmak, çıkmak║başa çıkmak. 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

 çıķmaķ !! 

çıķa gelmek [3] beklenmedik bir zamanda gelivermek. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

çıķacaġı gelmemek [1] bir yerin/yapının içinden çıkmayı hiç istememek, hep orada kalmak 

istemek. 
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K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

çıķmaduķ cāndan ümídi olmaķ [1] elden gittiği sanılan bir şeyle olan irtibat henüz kesilmemişse 

çaba gösterilerek onun elde tutulabileceğinden ümitlenmek. 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

çıķup bir yaŋa gitmek [1] çıkıp bir tarafa gitmek║(rakip) çıkıp bir tarafa defolmak. 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

çıķup gitmek [6] çıkıp gitmek; bir yeri terketmek, bir yerden ayrılmak. 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

G268/1 ġaríblıķda ecel gelmedin çıķup gitsem / serāy-ı yārümi bir gün öŋürdi seyr itsem 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

 çıŋ seģer [2] güneşin tam olarak doğduğu vakit, hakiki seher. 

G253/4 çıŋ seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çıŋ seģerde görince ol āfeti 

 çıŋradmaķ [1] çınlatmak. 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

 çıraķ [1] çerağ, mum, kandil. 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

çıraķ dibi ķaraŋu olur [1] “mum dibi karanlık olur/mum dibine ışık vermez”; “etki sahibi kişinin 

yakınlarına faydası olmaz” anlamında atasözü.  

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

 çiçek [7] tohumlu bitkilerin, üzerinde üreme organları bulunan güzel kokulu ve 

genellikle parlak renkli kısmı. 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģa-i šayyibesinden dil ü cān 

K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

M7/I/6 āfet irüp çiçeklere yumıldı gözleri / gösterdi rūy-i serdini mirʾāt-ı āsümān 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 
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Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

G506/4 çiçekler gibi ʿāşıķlar gözin açdı seni gördi / eyā mihr ü maģabbet ilinüŋ ĥurşíd-i raĥşānı 

 çignemek [1] çiğnemek║ayaklar altına almak. 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

 çignedmek [3] çiğnetmek, ayak altında ezdirmek║harap etmek, yerle bir etmek. 

M14/III/4 çignedüp ŝaģrāsını kūh-ı girānın yaķdılar / ĥayme vü ĥargāhın aldılar ķalanın yaķdılar 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

Ş2/224 niçe bir çignede ehl-i niyāzı / çeke šutsun ʿinān-ı esb-i nāzı 

 çihār dört. 

çihār erkān-ı dín [1] dinin dört direği; Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti 

Ali. 

Ş1/41 imāmü‟l-ķıbleteynüŋ ģörmetiyçün / çihār erkān-ı dínüŋ ģörmetiyçün 

çihār erkān-ı dín ü çār gevher [1] dinin dört direği ve dört mücevheri; Hazreti Ebubekir, Hazreti 

Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. 

Ş2/29 çihār erkān-ı dín ü çār gevher / ebū-bekr ü ʿömer ü ʿośmān ü ģayder 

çihār erkān-ı dín ü çār yār-ı kām-bín [1] dinin dört direği, dört mübarek dost; Hazreti Ebubekir, 

Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. 

M15/V/1 ey çihār erkān-ı dín ü çār yār-ı kām-bín / ey gülistān-ı şehādet gülleri āl-i güzín 

çihār yār [1] Hazreti Muhammed‟in dört dostu; Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman 

ve Hazreti Ali  Süleymaniye Camii‟nin minareleri. 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

 çihre [7] çehre, yüz. 

K22/30 ölmedin rūz-ı ģisābı gözümüz gördi bizüm / konmadı çihremüze bār-ı ġubār-ı ʿiŝyān 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-ı cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 
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G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

çihre-i dil-dār [1] sevgilinin çehresi. 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

çihre-i emānetine toz ķonmaķ [1] emanetinin çehresine toz konmak║ihanet töhmetinden canına 

keder gelmek║(İskender Çelebi için) ihanet töhmetinden canından olmak. 

M46/3 ķondı toz çihre-i emānetine / ŝarŝar-ı töhmet-i ĥıyānetden 

çihre-i fāsıķ [1] fısk ü fücur ehlinin çehresi, günahkârların çehresi. 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

çihre-i leylí [1] Leyla‟nın çehresi. 

Ş1/4 nedendür ķalb-i mecnūnda ģarāret / nedendür çihre-i leylíde ģālet 

çihre-i maķŝūd [1] maksat çehresi. 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

çihre-i yaģyā [1] Yahya‟nın çehresi. 

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

çihre-i zíbā [1] güzel çehre. 

M49/1 çihre-i zíbāsı anuŋ gülşen-i cāndur / ĥalķ-ı cihāna 

çihresinde ģüsn-i yūsuf olmaķ [1] çehresinde Yusuf güzelliği olmak║çok güzel olmak. 

Muk7/5 mıŝr-ı ģüsn içre šaŋ mı olsa ʿazíz / çihresinde çü ģüsn-i yūsuf var 

 çín kıvrım, büklüm; kırışmak, çatılmak. 

çín itmek [2] (kaş) çatmak. 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

çín olmaķ [2] 

1. toplanmak, birikmek.  

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

2. (kaş) çatılmak. 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

çín çín olmaķ [2] dalga dalga olmak, kırışmak, buruşmak, kırış kırış olmak. 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 
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 çíní Çin porselenlerine benzer şekilde pişmiş kilden dışı sırlanarak yapılan mavi-yeşil 

renklerde motiflerle bezenmiş obje, çini. 

çíní sifāl [1] çini saksı  (rengi ve cam gibi parlaklığıyla) zebercete benzeyen gökyüzü. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

çiriş çirişotundan yapılan bir çeşit zamk. 

çiriş geçmek [1] yapışıp kalmak, zamk gibi yapışmak. 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

 çoġalmaķ [6] artmak, fazlalaşmak. 

M8/IV/2 dökildi gözyaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G445/5 yaşı yaģyānuŋ çoġalduķça neciyyu‟llāh gibi / oldı ģaķ deryāsınuŋ ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmeti 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

 çoķ, çoġ [26] nicelik, değer ya da güç bakımından büyük ve aşırı olan; az karşıtı. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

M37/III/1 cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 
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G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

çoķ çoķ [2] nice nice║pek çok ve uzun zaman boyunca║“az mı…” 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

çoķ sevdügüm … [1] “çok sevdiğim …”; istihza yollu hitap. 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

çoķ yaşasun [1] “çok yaşasın”, “ömrü uzun olsun”, “sağ olsun, var olsun”, “ömrüne bereket”. 

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

çoķ zemān oldı [1] “çok zaman geçti”; “uzun zamandan beri”. 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

çoġı [1] çoğu, ekserisi. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

çoķdan [4]  

1. çoktan beridir. 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

2. bundan çok zaman evvel, çok önceden. 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G493/4 ey ümíd-i vaŝl ile göŋlüm tesellí eyleyen / bende ol šāliʿ mi var çoķdan ŝınadum ben beni 

 çöp çok ince saman parçası. 

çöpçe görinmemek (birine) [1] çöp kadar görünmemek║hiçbir kıymeti olmamak. 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

 çözilmek [1] bağlı, sarılı, örülü, düğümlü hâlden çıkarılmak, salık hâle getirilmek, 

salınmak. 

K12/25 çözilse tuġlaruŋ kākül-i mušarrāsı / šolar derūn-ı cihān būy-i ʿanber-i sārā 
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 çul yünden ya da kıldan yapılmış hayvan örtüsü. 

çulını torbasını yimek [1] çulunu torbasını yemek║yiyecek hiçbir şey bulamamak, açlığın sınırına 

dayanmak. 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

 çü [39] 

1. ne zaman ki, -(I)nc(A), -(I)nd(A), -d(I)ğ(I) zaman. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 

M6/IV/1 çü oldı meśʾele maʿlūm ehl-i ʿirfāna / irişdi zemzeme-i baģś bürc-i keyvāna 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

Ş1/103 çü mevlā-ĥāne seyri ola āĥir / giderler tunca seyrānına bir bir 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

Ş2/315  çü naţm olındı bu silk-i cevāhir / işidüp ehl-i ʿirfān oldı nāţır 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

2. çünkü, şu sebeple, şundan dolayı, zira. 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

Ş1/7 çü ebrū-yı siyāha oldı māʾil / šolar sevdā ile āyíne-i dil 

Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

Ş2/124 ne cān ile olam vaŝlına šālib / çü olmışdur celāli yüzi ġālib 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

Ş2/336 her yüzi musģaf üçer beyt ile oķınsa n‟ola / çü üçer kez oķınur sūre-i iĥlāŝ revān 

Ş2/340 ĥūblardan alıvirse yiridür cāyizemi / şāʿire cāyize virmek çü olupdur erkān 
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G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu hāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

Muk7/5 mıŝr-ı ģüsn içre šaŋ mı olsa ʿazíz / çihresinde çü ģüsn-i yūsuf var 

3. mademki. 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

4. kadar, miktarınca. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

5. zaten. 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

 çün [18] 

1. ne zaman ki, -(I)nc(A), -(I)nd(A), -d(I)ğ(I) zaman. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

M22/VI/1šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

2. gibi, misali. 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

3. çünkü, -d(I)ğ(I) için. 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

K12/34 ŝu gibi āyíne-i ķalbüŋ oldı çün ŝāfí / ʿaceb mi olur iseŋ maţhar-ı cemāl-i ĥudā 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 
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G190/4 meydān-ı ġamda ĥalķa temāşā olam gibi / çün pehlevān-ı ʿışķı ile eylerin güreş 

G296/1 būseŋi biŋ cāna degüşdüŋ hemān / eyler imiş az šamaʿ çün çoķ ziyān 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G104/7 šuydılar yaģyā gibi genc-i nihānı šoydılar / çün ķanāʿat niʿmetine ŝundılar ebdāllar 

4. mademki. 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

 çünki(m) [] 

1. ne zaman ki, -(I)nc(A), -(I)nd(A), -d(I)ğ(I) zaman. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

K24/21 çünkim derūn-ı dilden o dem niyyet eyledüm / ķıldı şerefde šāliʿümüŋ encümin ĥudā 

K26/26 sözi güherlerini çünki gūşvār itdüm / öpüp mübārek elin meskenetle didüm aŋa 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

2. çünkü, şu sebeple, şundan dolayı, zira. 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

K32/17 ʿaceb olmaz dir isem ķara ķaķa taŋrı baķa / manŝıb ümmídin idenlerde çünki ķaldum ķara ķaķ 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

M46/8 baŝmadı yir ayaġı şādíden / başı ķurtıldı çünki meźelletden 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/179 n‟ola bir būsesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 
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G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

G510/3 bildüm ki belālar görinür çeşmüme ey dil / yār ile iken çünki raķíb irdi segirdi 

Muk7/11 ġam yime il sözinden ey yaģyā / olmadı çünki bir gül-i bí-ĥār 

3. mademki. 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār-ı aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VII/2çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

5. zaten. 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

6. değil mi ki 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

çürimek [1] çürümek║harcanıp gitmek, tükenmek. 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

çüritmek [1] çürütmek║sarf etmek, harcamak, tüketmek. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 
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1.5. D/Ē 

 dād adalet, doğruluk, insaf. 

dād eylemek, dād itmek [2] adaletle muamele etmek, insaf etmek. 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

 dāfiʿ def eden, savan, savuşturan, gideren. 

dāfiʿ vü rāfiʿ [1] def edip savuşturan ve ortadan kaldıran. 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

dāfiʿü‟l-mašar olmaķ [1] yağmuru savuşturmak, yağmurdan korumak. 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

 dāġ [12] vücutta kızgın demirle açılan dağlama yarası, yanık yarası. 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

 kandil. 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

 baca. 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

 gül. 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

 hâre kumaş. 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

 yol işaretleri. 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

 sevgilinin atının nal izleri. 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

dağ üstüne dağ  katmer karanfil. 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 
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elif şeklindeki yarıklarla uçlarındaki dağlar  sevgilinin karanfili. 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

dāġ-ı ciger [1] ciğer yarası, ciğerdeki yara. 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš 

dāġ-ı firāķ [1], dāġ-ı fürķat [1] ayrılık yarası. 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

dāġ-ı ģasret [1] hasret yarası. 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

dāġ-ı nihān [2] saklı yara. 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

dāġ-ı síne [3] sinedeki yara. 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

dāġ-ı siyāh [3] kararmış yara.  

 Kâbe. 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

 sevgilinin “mihr”iyle (=sevgi/güneş) tutulmuş ay. 

G65/4 mihrüŋle ey ķamer-fer ʿāşıķlaruŋ ser-ā-ser / šutılmış aya beŋzer dāġ-ı siyāhı yir yir 

 sevgiliyi ölesiye seven âşığın beden ağacına konmuş mihnet kuşları. 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

dāġ yaķmaķ [1] vücudunu kızgın demirle dağlamak; dağlama yarası açmak. 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

 daĥı [47] 

1. de, da 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

M7/VII/4 dünyāda bir güzíde-i ĥalķ-ı cihān idi / ʿuķbāda daĥı zübde-i ehl-i ķubūr ola 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 
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Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

Ş2/160 biri daĥı ĥudāvirdi olupdur / ŝadā-yı ģüsni ķıldı ʿālemi pür 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

2. hâlâ, hâlen. 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

G464/1 bu ʿālem-i firāķ ile āteşdeyem daĥı / ţulmet-serāy-ı dehr-i müşevveşdeyem daĥı 

G464/2 mecnūn-ı vādí-i elemem mašlaʿ-ı ġamem / zencír-i eşküm ile keş-ā-keşdeyem daĥı 

G464/3 aķar ŝu gibi yalımum alçaķ belākeşem / rāh-ı ümíd-i pāy-i períveşdeyem daĥı 

3. daha, daha da. 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

4. bile. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan paşa imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G178/4 cennetde daĥı göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G222/5 niyyetüm budur ki yaģyā gibi ölem dirilem / rūz-ı maģşerde daĥı elden ķomayam dāmenüŋ 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥı isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

5. henüz. 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-ı ĥaššınuŋ nişānı 
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Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G464/5 āhumla oldı ʿālem-i bālāya himmetüm / yaģyā buĥūrveş ser-i āteşdeyem daĥı 

G480/1 ʿilm-i nihānumuz ider ehl-i kemāli mübtedí / ĥalķuŋ ebü‟l-meʿārifi bilmedi daĥı ebcedi 

6. ayrıca, daha, bunlardan başka. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

7. yine de, daha. 

G487/3 ben gidem gibi dār-ı dünyādan / daĥı ol şívekār gelmez mi 

 daĥl bir işe karışma, girme. 

daĥl itmek [1] müdahale etmek, karışmak, sataşmak, eleştirmek. 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

dāʿí [1] dua eden, duacı. 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

dāʿí-i sāʿí [1] gayretli duacı, gayretle dua eden. 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

dāʾim [13] daima, sürekli, her zaman. 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K24/53 seyr itdügince ʿālemi seyyāre-i felek / dāʾim devām-ı devlet ile müstedām ola 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

M20/II/1 dāʾim taŝavvurum bu idi āşinā ola 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

G109/1 yārümüŋ bir derdmendi olsa sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri dāʾim ķara yasın çeker 



414 
 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G457/3 ol ĥˇāce-i zemāneye ķul olmazın faķír / dāʾim yükin yuķaru yıġa āsümān gibi 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

 dāʾimā [32] daima, sürekli, her zaman, hep. 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš  

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

Aşağıdaki tanıklarda kelime “hiç, hiçbir zaman” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yāruŋ şeş-peri 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 
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G150/3 başına dívāneveş ĥalķı üşürmez dāʾimā / pādişāh-ı ʿışķ olan ʿunvān-ı dívān istemez 

dāʾire-i ʿālem [1] âlem dairesi║âlem, kâinat. 

G220/5 ne vücūduŋ var ola dāʾire-i ʿālemde / yoķ ģiŝābında olan noķšaya beŋzer meśelüŋ 

 dāʿiyān dua edenler, duacılar. 

dāʿiyānı ĥalķ-ı cihān [1] bütün halkın kendisine duacı olduğu║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/25 taķabbela‟llāh eyā dāʿiyānı ĥalķ-ı cihān / zülāl-i raģmete ķandurdı ʿayn-ı ʿašşānı 

 dal [1] ağaç. 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

dāl itmek [1] dal harfi (د) gibi iki büklüm etmek║(atının ayağına) kapanmak. 

G390/2 ķo atuŋ ayaġın egilüp öpeyin şehā / dāl ideyin vücūdumı pāy-i semendüŋe 

 ēalālet doğru yoldan sapma, sapkınlık. 

ēalālet ehli [1] dinî inanç ve akidede batıla sapanlar; hidayet ehli karşıtı║gayrimüslimler ve 

mülhidler. 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

 dām [1] tuzak. 

güzelleri avlamak için tuzak  gül bahçesindeki sohbet halkası. 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

dām-ı belā [1] belâ tuzağı  cahil, marifetsiz, ham kimselerin sohbet halkası. 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

dām-ı dil [1] gönlün (kuş misali) içine düştüğü tuzak  sevgilinin kâkülü. 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

dām-ı iķdām [1] ikdam tuzağı║(sevgiliyi) elde etmek için gayretle uğraşma. 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

dām-ı noķŝān [1] noksan, kusur/taksir tuzağı  şarap meclisinin ve ney sohbetinin halkası. 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

dām-ı ricāl [1] halkı düşürmek için bir tuzak. 

K20/11 yüzine baķma o şeyĥüŋ ki ĥalķ arasında / iderse ģalķa-i cemʿiyyetini dām-ı ricāl 

dām-ı zülf [1] saç tuzağı; sevgilinin tuzak halkasına benzeyen saçı  bağ, zincir. 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

dām šutmaķ [1] tuzak kurmak, tuzak oluşturmak. 
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G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

dām ü dāne [4] tuzak ve yem. 

M19/I/2 aldanma mürġ-i ĥāne gibi dām ü dāneye 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

 dāmān, dāmen [1]  

1. elbisenin alt kısmı, etek. 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

dāmānını šutmaķ [1] eteğini tutmak║yolundan alıkoymak. 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

dāmen-i ʿaybı açmaķ [1], dāmān-ı ʿaybın açmaķ [1] ayıp eteğini açmak║ayıplarını ortaya 

çıkarmak. 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

dāmen-i ʿadāletde ġubār-ı ţulmi ķomamaķ [1] adalet eteğine zulüm tozu kondurmamak║zulüm 

isnadıyla karşı karşıya kalmayı engellemek için adaletten ayrılmamak. 

K23/33 ġubār-ı ţulmi ķomaz dāmen-i ʿadāletde / vebālden ŝaķınur pādişāh-ı devrānı 

dāmen-i ʿafv [1] şefkat eteği, şefaat eteği. 

K1/66 ve‟l-ģāŝıl elinden ķomaya dāmen-i ʿafvüŋ / maģşer güni olduķda öle dirile yaģyā 

dāmen-i vaŝl [1] vuslat eteği. 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

dāmen-i vaŝl-ı nigār [1] güzel sevgiliyle vuslat eteği. 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

dāmenin öpmek (birinin) [1] kulluğunu göstermek üzere tazim için birinin eteğini öpmek. 

G276/1 lāyıķ-ı taʿzím olan cānāna iķbāl eyledüm / dāmenin öpdüm egildüm ķaddümi dāl eyledüm 

2. kıyı, kenar. 

dāmen-i deryā [1] deniz kıyısı. 

Ş2/112 bu demlerde dirilüp her semen-ten / ķomazlar dāmen-i deryāyı elden 

 dāne [3]  
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1. tane, yem  kadehler. 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

2. tane, adet. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

3. pilavlık pirinç, pilav  yıldızlar. 

K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

dāne pirinc [1] tane pirinç, pirinç tanesi  karlı dağlar. 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

dāne-i eşk [1] gözyaşı tanesi, gözyaşı damlası. 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

dāne-i ĥāl [1] ben tanesi. 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

dāne-i ĥardalca [1] hardal tanesi kadar║küçücük, en ufak. 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

dāne-i ĥaşĥāş [1] haşhaş tanesi  göklerdeki yıldızlar. 

G127/1 ʿayn-ı ʿuşşāķa cihān ĥāne-i evbāş gelür / encüm-i çerĥ-i felek dāne-i ĥaşĥāş gelür 

dāne-i ʿişret [1] düğün pilavı  istiridyeler dolusu iri inci. 

M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 

dāne vü dām [1] yem ve tuzak. 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

dār-ı dārā [3] Dârâ‟nın sarayı. 

M1/II/7 cānum gözine olmayaydı ģāyil / ne dār-ı dārā ne ķaŝr-ı ķayŝer 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

dār-ı dünyā [10] yeryüzü, dünya. 

M10/I/3 dār-ı dünyā cāy-i fürķat menzil-i miģnet gibi / devleti bir ālet-i hengāme-i zaģmet gibi 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G56/6 öldiler ĥāk-i der-i dervíş-i dil-ríş oldılar / dār-ı dünyāda hezār iskender ü dārāsı var 

G68/8 yirde vü gökde yiri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 
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G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

dār-ı dünyādan defteri dürilmek [1] dünyadan defteri dürülmek║dünyadaki işi bitmek, dünyadan 

tardedilmek║ölmek. 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

dār-ı dünyādan gitmek [1] dünyadan gitmek║ölmek. 

G487/3 ben gidem gibi dār-ı dünyādan / daĥı ol şívekār gelmez mi 

dār-ı ehl-i dünyāya varmaķ [1] dünya ehlinin kapısına gitmek║ihtiyaç arz etmek için dünya ehline 

boyun eğmek, eyvallah etmek, karşılarında ezilmek. 

K20/32 tevāżuʿ ile varup dār-ı ehl-i dünyāya / revā mıdur idesin ġaflet ile ķaddüŋi dāl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

dār-ı evliyā [1] evliya makamı║Süleymaniye Camii. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

dār-ı fenā [1] fena diyarı║fena darağacı║dünya. 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

dār-ı ġam [1] gam diyarı║dünya. 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

dār-ı ġurbet [2] gurbet diyarı. Terkip doğrudan “gurbet” anlamını karşılamakla birlikte “dünya” 

olarak da değerlendirilebilir. 

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

dār-ı naʿím [1] Naîm cenneti║cennet. 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

dār-ı üns [1] üns diyarı, ülfet diyarı║ahiret yurdu. 

M46/6 gitdi döne döne semāʿ iderek / dār-ı ünse diyār-ı vaģşetden 

dār-ı vaģdet [1] vahdet diyarı (=ahiret)║vahdet darı (=darağacı). 

G357/4 dār-ı vaģdetde imām-ı ʿışķ ile ķılmaz nemāz / almayan manŝūrveş āb-ı ģayātından vużū 
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 dārā [2] İran‟ın Keyâniyân sülalesinin son hükümdarı, kudret ve ihtişam sembolü 

Dârâ║ihtişamlı ve muktedir hükümdar. 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

 dārāt tantana, debdebe, heybet, haşmet. 

dārāt-ı dārā [1] Dara haşmeti║saltanat debdebesine heves etme. 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

 ēarb vuruşma, çarpışma, savaş. 

ēarb ü ģarb eyyāmı [1] savaş zamanı. 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

ēarb-ı ģarb [1] savaş vurukları? darb-ı harbe (mızrak ucu)?║kaftanın yırtıklarından taylasan gibi 

sarkan pamuklar. 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

 ēarb-zen [1] 7 karış uzunlukta, yaklaşık 55 kilo civarında bir çeşit top  zebani. 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

 dārü‟l-emān [2] sığınılacak yer; huzurlu, güvenli, emniyet yurdu. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

 dārü‟l-fenā [1] fena yurdu║dünya. 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

 dārü‟n-naʿím [1] Naîm cenneti║mutluluklarla dolu cennet. 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

 dārü‟s-selām [4] selamet yurdu║Dârüsselam cenneti; cennet.  

M7/VII/2 revzenler açılup aŋa dārü‟s-selāmdan / nūş itdügi müdām şerāben šahūr ola 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 

G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 

 dārü‟ş-şifā [1] şifahane, hastane. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

 dāstān destan, masal, hikâye; şöhret. 
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dāstān olmaķ [2] dillerde söylenmek, meşhur olmak. 

G291/3 ne ulu devlet olur bir senüŋ gibi şāhuŋ / cünūn-ı ʿışķı ile dāstān olam yüriyem 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

 daʿvā, daʿví [2] 

1. anlaşmazlığa düşen iki tarafın hazır bulunduğu duruşma║bir meziyetin kendisinde 

bulunduğunu iddia etme, bir konuda üstünlük iddiası. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

2. gerçekleşmesi uğruna mücadele edilen görüş, ülkü, ideal. 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

3. çözülmesi gereken mesele. 

… daʿvísini eylemek [1] çözülmesi gereken bir meseleyi ortaya koymak. 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

daʿvā itmek [2] bir şeyin doğru olup olmadığı hususunda iddiacı olmak; bir konuda üstünlük ve 

hak sahipliği iddiasında bulunmak.  

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

daʿvā-yı ʿışķ [1] aşk davası. 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

daʿvā-yı ʿışķ itmek [1] aşk davası etmek; âşık olduğunu ve aşkının gerçek olduğunu iddia etmek. 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

daʿvā kesmek [1] bir davayı kesin olarak sonuçlandırmak║iddiayı çürütmek. 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

daʿvíye maʿnā olmaķ / daʿvāsınuŋ maʿnāsı olmaķ / daʿvíye maʿní / daʿvíye maʿní gerekdür [5] 

davaya delil (=davayı geçerli hâle getirecek bir ispat) olmak / davasının delili olmak / davaya 

delil / davaya delil gerekir. 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G56/7 şiʿr-i yaģyā gevher-i tíġ-i zebān-ı ģālidür / sözlerinüŋ ģāleti daʿvāsınuŋ maʿnāsı var 

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 
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 daʿvācuŋ bursaya gitdi [1] “davacın Bursa‟ya gitti”; “muhatabın burada değil; iş işten 

geçti, boşuna nefes tüketme” anlamında bir deyiş. 

Muk18/1 daʿvācuŋ bursaya gitdi sırriyā / eyleme yārān ile hergiz nizāʿ 

 daʿvet [1] davet, meclis, eğlence║perilerle temas için okunan dua terkibi. 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

daʿvet eylemek, daʿvet itmek [4] davet etmek, çağırmak. 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı ʿarż-ı muķaddes kelāma gel 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G475/6 beyt-i aģzānuŋ derūnında muʿammā oluruz / seyre daʿvet itmege ķaŝd itse sāʾirler bizi 

 dāvūd nebí [1] Davut Peygamber. Süleyman Peygamber‟in babasıdır. Kendisine Zebur 

indirilmiştir. Tanıkta güzel ve güçlü sesiyle geçmektedir. 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

 de, da [11] dahi bağlacı. 

M19/VI/4 yum bir gözüŋi sen de ŝaķın eyleme ʿinād 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

Ş2/298 ķul olsam yiridür ol şāha ben de / ki ķurʾān oķımaķ ĥatm oldı anda 

G38/1 nev-bahār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G61/1 kaʿbe ķapumda cān virigör dirsin ey nigār / ķurbānlar olduġum aŋa da minnetüŋ mi var 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu  

 deccāl [1] bir kıyamet alameti olarak ahirzamanda ortaya çıkacağı ve insanları kandırarak 

sapkınlığa düşüreceği haber verilen kötü ve yalancı kimse. 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

 def [1] zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden yapılan çalgı. 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

 defʿ savma, ortadan kaldırma, bertaraf etme. 
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defʿ itmek [2] defetmek. 

1. dağıtıp ortadan kaldırmak, bertaraf etmek. 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

2. susturmak, mani olmak, men etmek. 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

3. kesmek, gidermek, iyileştirmek. 

defʿ-i mihr-i yār [1] sevgiliye duyulan muhabbeti gönülden gidermek/iyileştirmek. 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

defʿ-i sudāʿ eylemek [1] baş ağrısını kesmek. Tanıkta sevgilinin âşığın başında açtığı yaradan 

akan kan baş ağrısını giderme özelliğine sahip gülsuyuna benzetilmiştir. 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

 defter [2] yazı yazmak üzere yapıştırılarak ya da dikilerek bir araya getirilmiş kâğıt 

destesi. 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

defter-i cūd [1] cömertlik defteri, himmet defteri. 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı reşíd 

defter-i dünyā [1] dünya defteri. 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

defteri dürilmek [1] defteri dürülmek║(dünyada) işi bitmek║ölmek. 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

 degin [2] değin, dek, kadar. 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

 degirmen [1] su ya da rüzgâr gücüyle çalışan, içinde buğday, mısır gibi tanelerin 

öğütüldüğü bir mekanizma bulunan yer.  

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

 degme, degme bir [13]  

1. sıradan, herhangi bir. 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 
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G369/4 revādur degme kimse görmese kūyinde cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G425/3 ķayd itme degme bir ʿacemínüŋ ʿadāvetin / dārālıġ itmez ol ki mudārāsı olmaya 

2. (en) üstün, seçme, değerli. 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 

3. en ağır, en zorlu. 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur möģkem 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

 degmek [2] değmek. 

1. eş kıymette olmak. 

Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

2. ilişmek. 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

degme šoķınma [1] “değme, dokunma!”; “ilişme!” 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

 degül [56] değil; ek fiilin olumsuzu. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

K13/21 yaķdı yandurdı beni mihr-i cihān-ārā gibi / ģālüme vāķıf degül ģayfā şeh-i mesned-nişín 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 
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Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş2/55 dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed / degüldür pend bendine muķayyed 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

G57/2 ĥālí degüldür āyine-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer  

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

G242/4 ţahirde ķalma bātın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

G242/5 bir ten mi var ki ʿışķ ile ķurbānuŋ olmasun / bir cān mı var ki rūz-ı viŝāle adaķ degül 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 
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G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G503/6 deryā-yı raģmetüŋden yā rabbi çoķ degüldür / bāġ-ı cināna girse bir iki üç tebāhí 

degül mi(dür) [4] “öyle değil midir?” anlamında tasdik ettirmek için söylenen söz. 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnum degül midür meftūģ 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

 degüşmek [3] değişmek, bir şeyi verip karşılığında başka bir şey almak. 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

 dehān, dehen [43] ağız. 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

K21/11 engüşt-i ģayret irdi dehānına gelicek / ŝanmaŋ ki zaĥm-ı síne alupdur dehāna tír 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

Ş1/209 cemālin mašlaʿü‟l-envār eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 
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Ş1/213 źelíl ü ĥor idüp bí-çāre eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G460/2 yapılmış idi der-i ġam ʿadū dehānı gibi / açılmış idi gül-i bāġ-ı dost ĥurrem idi 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

G497/2 isteyen şimden girü mülk-i ʿademde yoķlasun / bí-vücūd itdi dehānı gibi cānānum beni 

Muk11/1 cemāli mašlaʿü‟l-envār oldı / dehānı maĥzenü‟l-esrār oldı 

dehen-i dil-ber [1] sevgilinin ağzı  Süleyman mührü. 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

dehān-ı teng, dehen-i teng [2] küçücük ağız. 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

 bir başka mimin içine katılmış mim. 
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G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

dehān-ı yār, dehen-i yār [5] sevgilinin ağzı. 

K18/37 dehen-i yār gibi ġayre boyın egdürme / zülf-i dil-dār gibi ķılma períşān-aģvāl 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırruŋı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

dehān açdurmaz olmaķ [1] ağız açtırmaz olmak; ağız açacak mecal bırakmamak. 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

dehān açmaķ [2] ağız açmak║(mezar ölüyü) yutmaya hazırlanmak. 

G475/2 ejdehā gibi yudar açar maķābirden dehān / ķara yirler güm ider bir gün hem acırlar bizi 

1.1. ağız açmak║konuşmaya başlamak. 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

dehān ü miyān [1] ağız ve bel  (yok denilecek kadar küçük/ince olmaları sebebiyle) hayal. 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

dehānı deprenmek [1] ağzı kımıldamak. 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

dehānı yummaķ [1] ağzını yummak, ağzını sıkı tutmak║sırrı saklamak. 

G433/4 aġzın açan ŝadef gibi dürden ıraġ olur / yumsun dehānı anda ki bir gizlü rāz ola 

dehānına düşmek [1] ağzına düşmek║dünyaya gelmek. 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

dehānına engüşt-i ģayret irmek [1] ağzına hayret parmağı erişmek; şaşkınlıktan parmağını ağzına 

götürmek  sinedeki yaranın ağzında bulunan ok. 

K21/11 engüşt-i ģayret irdi dehānına gelicek / ŝanmaŋ ki zaĥm-ı síne alupdur dehāna tír 

 dehr [3]  

1. dünya.  

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

dehr-i dení [1] alçak dünya. 

G462/5 aydın ilini gören āb-ı ģayāta iren / dehr-i dení ötesin aŋma ķaraŋu didi 

dehr-i pür-ķahr [1] kahırlarla dolu dünya. 
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K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

2. içinde bulunulan devir, zamane. 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

 dehşet [1] ruhu aniden kaplayan korku, ürperti ve telâş. 

G218/3 ĥaš-ı miskín geleli ʿārıżuŋa dehşetden / tüyi ürperdi hemān nāfe-i misk-i ĥutenüŋ 

 dek [2] değin, kadar.  

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

 delíl [2] yol gösterici, rehber, kılavuz. 

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarabí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

delíl-i baģr-i vaģdet [1] vahdet (=birlik) denizine yol gösteren, vahdet denizine ulaşmak için 

kılavuzluk eden. 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

delíl-i reh-i ĥudā [1] Allah yolunun rehberi║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/38 ey gülşen-i meʿārif ü ey menbaʿ-ı kemāl / memdūģ-ı kāʾināt ü delíl-i reh-i ĥudā 

delíl-i reh-nümā [1] yol gösteren rehber║Allah‟a doğru yoldan götüren rehber║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

delíl-i sübģān [1] Allah (yolu)nun kılavuzu║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/28 vücūdı muŝliģ-i ʿālem miśāl-i zühd ü ŝalāģ / cünūd-ı ehl-i sücūda delíl-i sübģāndur  

delíl-i šaríķ-i rabbāní [1] ilahi yolun rehberi. 

K6/15 yüzinde nūr-ı kerāmet elinde seyfu‟llāh / vücūd-ı źātı delíl-i šaríķ-ı rabbāní 

 dellāk [1] hamam müşterilerini yıkayıp keseleyen kimse, tellâk. 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

 dellāl [2] alışverişte aracılık eden ya da bir malın satışını pazarda yüksek sesle duyuran 

kimse, tellâl. 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

dellāl-i ʿışķ(ı) [1] aşk(ı) tellâlı; tellâla benzeyen aşk(ı). 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-i ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 
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 delmek [1] bir şeyin üzerinde delik açmak║(kadeh-tesbih bağlamında) kadehi delmek, 

kadehi kırmak; içkiden vazgeçmek, içkiye tövbe etmek, tövbekâr olmak. 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān iyeldüm 

 delü, deli [3]  

1. deli, divane. 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

1.1. deli, divane║çılgınca âşık, delirircesine seven. 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

delü göŋül [9] deli gönül, uslanmaz gönül, söz geçmeyen gönül. 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

 delürmek delirmek, aklını kaçırmak, divane olmak. 

delürüp šaġ(lar)a düşmek [2] deli divane olup kendini dağlara vurmak. 

M14/II/1 döndi āhū gibi tersine yüzini nā-gehān / ġuŝŝa vü ġamdan delürdi šaġa düşdi šaġiyān 

G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

dem-i ādem [1] insan kanı. 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

dem-i gül-gūn [1] gül rengi kan; al kan. 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

dem-i ĥavf ü recā [1] korkuyla ümit arasında kalınan an. 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

dem-i behār [1] bahar çağı; ilkbahar. 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 
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dem-i ĥazān [1] hazan demi; sonbahar. 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

dem-i memāt [1] ölüm anı. 

M8/IV/2 dökildi gözyaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

dem-i rıģlet [2]  

1.1. göç zamanı║sefere gidiş/seferden dönüş. 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

1.2. göç zamanı║ölüm. 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

dem-i seģer [1] seher yeli. 

G174/3 dem-i seģer gibi ţulmet-serā-yı fāníde / yaban delüleri gibi gülenlere gülerüz 

dem-i serd [1] şiddetli ah. 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

dem-i ŝubģ [1] sabah vakti. 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

dem-i viŝāl [2] vuslat zamanı, vuslat çağı. 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G485/7 vücūdı külbe-i ʿuşşāk olınca yaģyānuŋ / dem-i viŝāli ķalíl olduġını gördüŋ mi 

dem ola [1] zaman gelir, bir gün gelir. 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 

dem olur, dem olur ki [3] 

1. zaman gelir. 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

2. öyle zamanlar olur ki, bazen. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin 

dem urmaķ [1] dem vurmak, bahsetmek, söz etmek. 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

deminde [1] demini bulmuş, belirli bir olgunluğa erişmiş. 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 
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 dem-ā-dem [6] daima, her zaman, sürekli, durmadan. G496/5 hariç bütün tanıklarda 

“dem” kelimesinin “kan” anlamına gönderme vardır. 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

1.1. daima, her zaman║hiç, hiçbir zaman, asla. 

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

 dem-be-dem [8] daima, her zaman, sürekli, durmadan. M11/II/1, M18/II/4, G283/3 ve 

G418/4‟te “dem” kelimesinin “kan” anlamına gönderme vardır. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

M18/II/4 dem-be-dem baġrın ķızılbaşuŋ ķara ķan eyleyen 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem-be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

1.1. daima, her zaman║hiç, hiçbir zaman, asla. 

M21/II/1 diller almaġ iledür cānān gibi ʿunvānumuz / dem-be-dem şehr-i şehādetden yacanmaz cānumuz 

 dem-sāz yakın arkadaş; eşlik eden. 

dem-sāz olmaķ [2] 

1. arkadaş olmak, dost olmak. 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

2. eşlik etmek. 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

 demür [3] demir, demirden yapılmış. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 
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demür ģiŝār ķılmaķ [1] demir hisar etmek; demirden muhkem bir kale hâline getirmek║kılıcıyla 

muhafaza etmek. 

K10/31 ģıfż itmege şeríʿati ezdād-ı fitneden / şemşír-i cān-şikāruŋı ķıldun demür ģiŝār 

demür ķır at [2] demir kır at; koyu kır renkli at. 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

demür(den) šaġ [2]  

1. demirden dağ, demir dağ. 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

1.1. demirden dağ, demir dağ  demir zırhlarıyla aşılmaz dağlara dönmüş mukavemetli 

sipahiler. 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

demürden yürek [1] demirden yürek║dayanma gücü yüksek olan gönül. 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

 dendān [2] diş. 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

dendān-ı güher-ríz [1] inci saçan dişler. 

K13/18 naţm-ı lūlū gibi dendān-ı güher-rízüŋ görüp / jāleden šaķdı benefşe gūşına dürr-i śemín 

 dení [3] alçak, aşağılık, bayağı kimse. 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

K22/50 araya bād-ı şitā gibi bürūdet ŝaldı / bir vebāl issi sitemkār ü dení vü nā-dān 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

 deŋiz [4] deniz. 

K22/13 ne ʿacebdür deŋiz üstinde miśāl-i ĥas ü ĥār / yüze geldi sözi yüz buldı ġaraż ehli olan 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

G508/4 ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā olur ekābir-i nās / biri birin yimek umar deŋizde māhí gibi 

 deŋlü [1] denli, kadar, bir şeyin miktarınca. 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

 depe [1]  
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1. bir şeyin en yüksek noktası, tam üstü; tepe. 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

2. insan ya da hayvan başının üst kısmı. 

depesi aġarmaķ [1] “tepesi” ağarmak║saçları beyazlamak. 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

 deprenmek [7] 

1. silkinmek, harekete geçmek. 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

2. yerinden oynamak. 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

3. kımıldamak, kıpırdamak. 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

4. titremek. 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

 depretmek [2] 

1. harekete getirmek, tahrik etmek. 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

2. (kaş) çatmak. 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

 der  

1. kapı. 

der-i dār-ı ʿadem [1] yokluk/hiçlik yurdunun kapısı║ölüm. 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

der-i dergāh(ı) [2] dergâh(ının) kapısı, saray(ının) kapısı. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

K7/35 pādişāhum der-i dergāhuŋa ķul olmaķdur / ŝıdķ u iĥlāŝ ile yaģyā ķuluŋuŋ źevķi yeri 

der-i dergāh-ı ĥudā [1] Allah‟ın dergâhının kapısı. 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 
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der-i dergāh-ı ʿışķ [1] aşk dergâhının kapısı. 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-ı eyvān-ı keyvān ol 

der-i dergāh-ı ŝalāģıyyet [1] salah dergâhının kapısı. 

G156/2 mescide toġru ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

der-i dervíş [2] dervişin kapısı. 

M10/IV/1 gel der-i dervíşe var kim maʿrifet deryāsıdur / cān ķulaġına kelāmı dürr-i bí-hemtāsıdur 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

der-i dil-dār [1] sevgilinin kapısı. 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

der-i firāķ [1] ayrılık kapısı, ayrılığın kapısı. 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

der-i iskender [1] (Büyük) İskender‟in kapısı. 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

der-i lā [1] lâ kapısı. 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

der-i niyāz [1] niyaz kapısı. 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

der ü dívār ile söyleşmek [1] kapılarla, duvarlarla söyleşmek; yapayalnız kalmak, derdini 

paylaşacak kimse bulamamak. 

M33/IV/1bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

2. bâb. 

der-i ders [1] ders bâbı║mütalaa edilen bâb. 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

3. dergâh, bârgâh, saray. 

der-i ʿuzlet [1] uzlet dergâhı, uzlet sarayı║inziva köşesi. 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

4. kıyı, sahil. 

der-i deryā-yı taķvā [1] takva denizinin kıyısı. 

G391/4 aķar ŝular gibi baģr-i kemāle šālib olanlar / fenā-ender-fenā oldı der-i deryā-yı taķvāda 

 der-āgūş kucaklama, sarma. 
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der-āgūş itmek [2] kucağına almak, kucaklamak, sarmak. 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

 derāy [1] 

1. çan  mazlumlar. 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

derāy-ı deyr [1] kilise çanı  âşığın dili. 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

derāy-ı deyr-miśāl [1] kilise çanı gibi. 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl 

2. çıngırak. 

derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār [1] sevgilinin aşkının kervanının çıngırağı  âşıkların inlemeleri, 

feryatları. 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

derāy-ı rıģlet [1] göç (kervanının) çıngırağı  inleyip feryat eden âşık/şair. 

G56/3 nāle vü feryād ile döndüm derāy-ı rıģlete / kārbān-ı yāre uydum başumuŋ ġavġāsı var 

derāy-ı rıģlet-i rāģat [1] ruhun göç (kervanının) çıngırağı. 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

 derbān [7] kapı muhafızı. 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

M18/III/3 her seģer zerrín ʿaŝā ile güneş derbānıdur 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

G21/3 şāhum revā mıdur ki elüŋe ʿaŝā alup / derbānuŋ ola bir niçe ģammālete‟l-ģašab 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-ı eyvān-ı keyvān ol 

derbān-ı der-i fażl [1] (Hazreti Muhammed‟in) fazilet(inin) kapısının muhafızı  Hazreti Musa. 

K1/50 cibríl-i emín oldı şehā ġāşiyedāruŋ / derbān-ı der-i fażluŋ olur ģażret-i mūsā 

derbān-ı pādişāh [1] padişahın kapı muhafızı. 

G449/1 derbān-ı pādişāh idüp ol serv-ķāmeti / devrān yine ķapuya getürdi ķıyāmeti 

 der-be-der kapı kapı dolaşan; perişan, avare, hırpani. 
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der-be-der olmaķ [1] (rızık için) kapı kapı dolaşmak║perişan, avare, hırpani hâle düşmek. 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

 der-bend [4] dar geçit, boğaz, aşılması güç yer, derbent. 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

der-bend-i beyābān [1] aşılması güç bir çöl║dünya. 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

derbend-i dünyā [1] dünya derbendi. 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

der-bend-i ecel [2] ecel derbendi║ölüm. 

G60/6 ziyāde ʿāşıķun ölmek dirilmek ʿaynına gelmez / bu der-bend-i ecelden öte ŝaģrā-yi selāmet var 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

der-bend-i fenā [3] fena derbendi║dünya. 

M17/III/3 bu der-bend-i fenādan ŝaģn-ı ŝaģrā-yı beķā yegdür / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

derbend-i melālet [1] usanç derbendi. 

M12/III/4 göŋlümüz düşmişdi gird-āb-ı belā deryāsına / geçdi derbend-i melāletden ŝafā ŝaģrāsına 

der-bend-i rāh-ı kerbelā [1] Kerbelâ yolunun dar geçidi. 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

der-bend-i reh-güźār [1] gidilen yolda aşılması güç derbent║aldatıcı dünya hayatı. 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

der-bend-i teng ü tār ü ʿaŝír [1] daracık, karanlık, çetin derbent║ecel. 

M8/V/3 eceldür ādeme der-bend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

derc toplama, bir araya getirme. 

derc olmaķ [1] toplanmak, birikmek, bir araya sıkışmak. 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

 der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd [1] “vefasız dünyada onun gibisini kimse 

görmedi.”  Anka, Yahya‟nın tımarı. 



437 
 

K29/29 adı var kendüsi yoķ tímārınuŋ ʿanķā gibi / der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd 

 derd [53] dert, kaygı, tasa, gam, keder; zahmet, meşakkat; maddi manevi huzursuzluk. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

M16/V/2 ser-i aŝģāb-ı ŝafā ķıl der-i dil-berde beni / mūnis eyle dil-i yaģyā gibi bu derde beni 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 
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G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur möģkem 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

G509/5 yarına irecegini anuŋ allāh bilür / ne ʿaceb ģāldedür derd ile yaģyā şimdi 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

derd-i bí-dermān [2] dermansız dert. 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

G420/2 ŝad hezārān āferín ol derd-i bí-dermāna kim / zār ü ser-gerdān idüp bí-ŝabr ü sāmān eyleye 

derd-i bí-devā [1] devasız dert. 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

derd-i bí-pāyān [1] bitmez tükenmez dert. 

M29/III/1 fürķatinden derd-i bí-pāyānumı / ģasretinden nāle vü efġānumı 

derd-i cānān [2] sevgilinin aşkının sebep olduğu dert, keder. 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

derd-i cedíd [1] taze dert, yeni dert. 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

derd-i derūn [6] içteki dert, gönül derdi, saklı dert. 
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K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

K24/19 şāyed ki müjdegāní-i rūy-i viŝāl ile / derd-i derūnuma ola bir vech ile devā 

M20/II/3 ʿışķ-ı nihāna derd-i derūna devā ola 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

derd-i derūnı bir iken hezār olmaķ [1] içindeki derdi/gönül derdi bir iken bin olmak║derdi 

katlanmak. 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

derd-i dil [2] gönül derdi, gönüldeki dert. 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

derd-i dil-dār [1] sevgilinin aşkının sebep olduğu dert, keder. 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

derd-i díl-dāra giriftār olmaķ [1] sevgilinin derdine düşmek, sevgilinin derdine müptelâ olmak. 

G356/1 pür-ŝafāyuz derd-i dil-dāra giriftār olmadan / nice bí-zār olalum bi‟llāhi bízār olmadan 

derd-i düşmen [1] düşman/rakip derdi. 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

derd-i firāķ [2]  

1.1. ayrılık derdi, ayrılık kederi. 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

1.2. ayrılık derdi, ayrılık hastalığı. 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

derd-i firāķ-ı dil-ber [1] güzel sevgiliden ayrı olma derdi, bu ayrılığın verdiği keder, kaygı, 

üzüntü. 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 

derd-i fürķat [1] ayrılık derdi, ayrılığın verdiği keder, kaygı, üzüntü. 

G463/5 himmetüŋle sevdügüm yaģyāyı derd-i fürķatüŋ / nā-tüvān ü bí-kes ü bí-ŝabr ü sāmān eyledi 

derd-i hicrān [3] ayrılık derdi, ayrılığın verdiği keder, kaygı, üzüntü. 

Ş1/43 ġaríbüŋ derd-i hicrānı ģaķıyçün / zebūnuŋ āh ü efġānı ģaķıyçün 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 
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G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

derd-i ʿışķ [5] aşk derdi. 

M30/V/1 beni yaģyā gibi yārāna temāşā ķıldı / derd-i ʿışķıyla be-nām eyledi şeydā ķıldı 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

1.1. aşk derdi, aşk hastalığı. 

G24/6 ol šabíb-i cāna ķılsaŋ derd-i ʿışķından süʾāl / ey göŋül şemşír-i bürrānı virür ķašʿí cevāb 

G26/6 derd-i ʿışķuŋ źerrece ķılmadılar dermānını / ʿālem içre niçeler loķmān ü eflāšūn olup 

derd-i ʿışķ-ı dost [1] sevgiliye duyulan aşkın derdi, üzüntüsü, gamı. 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

derd-i ʿışķ-ı yār [1] sevgiliye duyulan aşkın derdi, üzüntüsü, gamı. 

G443/4 āĥiret yoldaşıdur yaģyāya derd-i ʿışķ-ı yār / šaŋ mıdur anı severse bir ķarındaşı gibi 

derd-i ʿışķa düşmek [1] aşk derdine düşmek║âşık olmak. 

G295/5 dil-i yaģyā düşelden derd-i ʿışķa / dükendi ķalmadı ŝabr ü ķarārum 

derd-i maģabbet [1] muhabbet derdi, aşk derdi. 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

derd-i pinhān [1] saklı dert. 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

derd-i ser [2]  

1. baş ağrısı║baş derdi. 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

2. baş derdi║aşk. 

G476/1 çıķsun ol göz ki senüŋ ġayrüŋe ide naţarı / šopraġ ol başa ola olmaz ise derd-i seri 

derd-i yār [3] sevgilinin aşkının sebep olduğu dert, keder. 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

derd ehli [21] dertliler, dert sahipleri║ âşıklar. 

M13/I/4 bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān / manšıķuš-šayrı ider derd ehline bir bir beyān 

M28/III/1 dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 
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M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

Ş1/72 gel ey ervāģ-ı ķudsüŋ tercemānı / gel ey derd ehline loķmān-ı śāní 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

G71/6 derd ehline beyān ideyin ģāli ķāl ile / sūz-ı derūnı eyleyeyin ĥalķa āşikār 

G112/5 ĥayāl-i yāre māniʿdür diyü derd ehli dünyāda / ķarışmaz kimseye ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eyler 

G122/3 yoķluġında ʿālemüŋ bir özge ʿālem var imiş / ʿālem-i faķr u fenā derd ehline tímar olur 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

derd ü belā [2] dert ve belâ. 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

derd ü belā-yı ebedí [1] ebedî dert ve belâ║cehennem azabı. 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

derd ü belā-yı ʿışķ [1] aşkın sebep olduğu dert ve belâ. 

G85/1 mihr ü maģabbetüŋle vücūdum hilāldür / derd ü belā-yı ışķuŋa ey māh dāldür 

derd ü elem [3] dert ve elem. 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

G126/2 ķayd-ı ġam-ı cihān gider māmelekini terk ider / ĥāne-i cān-ı ʿārife derd ü elem ŝafā gelür 

derd ü ġam [5] dert ve gam. 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

G186/1 ĥusrevā derd ü ġamuŋla yane gelmişlerdenüz / derdmendüz ķapuŋa dermāne gelmişlerdenüz 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 
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G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

derd ü ġam-ı cānāne [1], derd ü ġam-ı yār [1] sevgiliye duyulan aşkın sebep olduğu dert ve 

kederler. 

M16/IV/3 ĥasteyem derd ü ġam-ı yār ile cānum sürürin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

derd ü miģnet [1] dert ve mihnet. 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

derde dermān [1] derde deva, her türlü derdin devası. 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

derde dermān ķılmaķ [1] derde deva kılmak, (Lokman, hikmet, derman bağlamında) hastalığı 

tedavi etmek║aşk derdine derman olmak. 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

derde devā ķılmaķ [1] derde derman vermek, hastalığı tedavi etmek. 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

derde giriftār [1] derde tutulmuş, dertli. 

G293/1 bu ʿāşıķ-ı bímāra raģm eyle benüm rūģum / bu derde giriftāra raģm eyle benüm rūģum 

derde giriftār olmaķ [1] derde tutulmak, derde düşmek. 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

derdin çekmek [1] zahmetini çekmek, zahmetine katlanmak. 

G507/4 ŝaģrā-yı lā-yezāli gördi murāda irdi / derbend-i kerbelānuŋ derdin çeken fedāyí 

derdin viren dermānını vire [2] “derdini veren dermanını da verir”. 

M44/IV/2 ola kim bir gün vire derdin viren dermānını / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G495/1 yüzüme urmaŋ ģabíbüŋ ʿışķ-ı bí-pāyānını / ola kim derdin viren bir gün vire dermānını 

derdinden derdi olmamaķ [3]  

1. (başkasının) derdiyle dertlenmemek; umursamamak. 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

2. hâlinden şikâyeti olmamak, hâlinden hoşnut olmak. 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G400/1 derdümüzden derdümüz yoķ ʿışķ-ı bí-pāyān ile / źevķümüz vardur ziyāde şevķ-i meh-rūyān ile 

derdine dāl itmek [1] derdiyle belini bükmek, sırtına dert üstüne dert bindirmek. 
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G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

derdine dermān istemek [1] derdinin devasını sormak, derdini iyileştirmesini istemek/beklemek, 

derdine deva ummak. 

G150/7 ʿışķ-ı dilber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

derdine dermān itmek, derdine dermān ķılmaķ [3] derdine derman etmek, derdine çare bulmak. 

G331/1 ģālüme raģm eyleyen derdüme dermān ķılmasun / yārdan ġayri gözüm yaşını kimse silmesün 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

1.1. derdine derman etmek, derdine çare bulmak, iyileştirmek. 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

derdine devā gözlemek [1] hastalığına çare ummak. 

G113/3 saŋa maģabbet iden vaŝluŋı ümíd eyler / ölümlü ĥaste olan derdine devā gözler 

derdine devā olmaķ [1] derdine derman olmak. 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

derdini aġlamaķ [1] derdinden şikâyet etmek, derdini dökmek. 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

derdini arturmaķ [2]  

1. daha fazla dert vermek. 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

2. derdini depreştirmek. 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

 derdā ki [9] eyvah ki, yazık ki, hayfa ki. 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

 derdmend [19] 
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1. dertli, zavallı. 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

G186/1 ĥusrevā derd ü ġamuŋla yane gelmişlerdenüz / derdmendüz ķapuŋa dermāne gelmişlerdenüz 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

Muk1/2 derdmende acıyup yaģyā didi / geçmiş ímān ehli içün fātiģa 

Muk4/1 bilürler ŝaģíģ öldi ibrāhími / leşi derdmendüŋ ʿaceb oldı güm 

1.1. dertli║zavallı âşık. 

M38/II/1 söylese rūy-i celāl ile cilā-yı rūģ olur / derdmendine cefā ķılsa şifā-yı rūģ olur 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

G109/1 yārümüŋ bir derdmendi olsa sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri dāʾim ķara yasın çeker 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

2. hasta. 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

 derdnāk [1] dertli║âşık. 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

 derecāt [1] “derece”nin çoğulu; dereceler, mertebeler. 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

derecātı ʿālí olmaķ [1] mertebesi yüce olmak; yücelik bulmak. 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

derecātını refíʿ eylemek [1] (kul olarak) mertebesini yükseltmek. 

K18/46 derecātuŋı refíʿ eyleyüben her laģţa / vire biŋ kaʿbe śevābını ĥudā-yı müteʿāl 

dergeh-i ʿadālet [1] adalet dergâhı. 

M46/4 rifʿate vārid oldı emr-i şeríf / nā-gehān dergeh-i ʿadāletden 



445 
 

dergāh-ı ʿālí, dergeh-i ʿālí [2] yüce dergâh. 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

dergāh-ı ģaķ [2]  

1.1. Hakk‟ın dergâhı║Süleymaniye Camii. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

1.2. Hakk‟ın dergâhı║Allah‟ın huzuru, katı. 

M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

dergāhdan sürmek [2] merdud etmek. 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

 derlemek [1] terlemek. 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

 dermān [6]  

1. çare, şifa, deva, ilaç. 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

1.1. deva║yardımcı, dertlere çare bulan. 

M28/III/1dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 

2. yardım, himmet. 

derman║derman aramak, derman bulmak║himmet ummak. 

G186/1 ĥusrevā derd ü ġamuŋla yane gelmişlerdenüz / derdmendüz ķapuŋa dermāne gelmişlerdenüz 

dermān(ını) ķılmaķ [2]  

1. yardım etmek, derdine çare olmak. 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

2. çaresini bulmak. 

G26/6 derd-i ʿışķuŋ źerrece ķılmadılar dermānını / ʿālem içre niçeler loķmān ü eflāšūn olup 

dermān aramaķ [1] çare aramak, derdine deva aramak. 
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G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

dermān eylemek, dermān itmek [2] şifa vermek, iyileştirmek. 

Ş2/59 dil-i bí-çāreme ʿālemde her ān / şerāb-ı ģikmetüŋle eyle dermān 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

dermān olmaķ [1] derman olmak, şifa vermek, iyi gelmek. 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

3. çare, çıkış yolu, hâl yolu. 

4. güç, mecal, takat. 

dermānı olmaķ [2] çaresi olmak, hâl yolu bulmak║ilacı olmak║takati olmak. 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

 dermānde [1] güçsüz, çaresiz, âciz. 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

 derūn [10] iç. 

1.1. iç, göğsün içi. 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

1.1.1. iç, göğsün içi║gönül, kalp, yürek. 

K12/30 yoluŋda tír gibi kim olmaya šoġru / derūnına irişe lāleveş ĥadeng-i belā 

Ş2/60 derūnum ʿilm ü ģikmetle šolu ķıl / birūnum eyle nūr-ı ŝıdķa māʾil 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

1.2. iç, iç kısım. 

G475/6 beyt-i aģzānuŋ derūnında muʿammā oluruz / seyre daʿvet itmege ķaŝd itse sāʾirler bizi 

K4/9 derūnı ĥırmen-i raģmet miśāli bírūnı / cibāl-i šūr-ı münācāt ü bürc-i keyvāndur 

K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

derūn-ı cihān [1] dünyanın içi║dünyanın her tarafı, bütün dünya. 

K12/25 çözilse tuġlaruŋ kākül-i mušarrāsı / šolar derūn-ı cihān būy-i ʿanber-i sārā 

derūn-ı dilden [7]  

1. gönlün içinden, yüreğin derinliklerinden; hissederek, samimiyetle. 
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K6/34 elini gerçek erenler duʿāya ķaldursa / derūn-ı dilden olur evvelā aŋa śāní 

K24/21 çünkim derūn-ı dilden o dem niyyet eyledüm / ķıldı şerefde šāliʿümüŋ encümin ĥudā 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

Ş2/1 derūn-ı dilden ol kim diye allāh / açar ʿilm-i beyān esrārına rāh 

G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

2. içten içe. 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

derūnıŋı yıķup bírūnın tezyín eylemek [1] içini yıkıp dışını bezemek║zahire önem verip 

maneviyatını harap etmek. 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

 dervíş [23]  

1. Allah‟ın sevgisini ve rızasını kazanmak için fakirliği ve kanaati seçen, Allah‟ın zikri ile meşgul 

olan tarikat saliklerinin her biri. 

M1/IV/3 dervíş olanuŋ mülk-i beķāda / mirķāt-i rifʿat olur ģaŝíri 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

M18/II/2 kerbelā seyrini her dervíşe āsān eyleyen 

G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden ŝāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G501/2 dervíş ĥāšırında ki rāy-ı riyā ola / baģr-i muģíš ile yuyımaz göŋli pasını 

G503/1 yoġ olmayan var olmaz ey sāye-i ilāhí / şehr-i ʿademde yoķlar dervíşi pādişāhı 

dervíş ü gedā [1] derviş ve fakir║fakr yolunu tutanlar. 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

2. Derviş; özel isim. 
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M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

M35/I/2 n‟ola biŋ cān ile olsam ķulı ķurbānı dervíşüŋ / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/V/2 vücūdın ģaķ belādan ŝaķlasun ʿömri mezíd olsun / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

 dervíş-meşreb [2] derviş meşrepli, dervişane yaşayan. 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

 deryā [39] deniz. 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

M1/II/3 alçaġı elden ķoma ki görmez / šūfān-ı nūģı deryāda gevher 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

M12/III/4 göŋlümüz düşmişdi gird-āb-ı belā deryāsına / geçdi derbend-i melāletden ŝafā ŝaģrāsına 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G151/1 her kitābı oķımış ʿālim ü dānāyuz biz / dürlü dürlü dilümüz var ulu deryāyuz biz 

G166/3 göz yaşı aķdı saʿy ü semāʿ ü ŝafā ile / deryāya geldi rūd-ı seríʿü‟l-vürūdumuz 
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G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

G363/4 ehl-i ʿirfāna yetiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G445/5 yaşı yaģyānuŋ çoġalduķça neciyyu‟llāh gibi / oldı ģaķ deryāsınuŋ ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmeti 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

G456/5 yaģyā muģíš-i maʿrifet olana varıgör / deryāya yolı uġrayan āb-ı revān gibi 

deryā-yı ʿašā [1] ihsan denizi║engin gönüllü, cömert║Mustafa Paşa. 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

deryā-yı bí-kenār [1] sahili olmayan deniz, uçsuz bucaksız deniz. 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

deryā-yı bí-pāyān [1] engin deniz, uçsuz bucaksız deniz. 

G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furat / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

deryā-yı fenā [1] fena denizi. 

K33/6 kişi deryā-yı fenādan ki ide ʿaţm-i beķā / keştí-i cüssesine yelken olur bād-ı miģen 

deryā-yı ġama šalmaķ [1] gam denizine dalmak║kederler içinde boğulmak. 

G427/7 sebeb-i şefķat-i yār ola diyü ey yaģyā / šaların dāl-i vücūdum gibi deryā-yı ġama 

deryā-yı ĥayālāt-ı ġam-ı dil-dāra šalmaķ [1] sevgilinin (aşkının) gamının hayallerinin denizine 

dalmak. 

G374/2 egilüp dāl-i vücūdum yine ġavvāŝ gibi / šaldı deryā-yı ĥayālāt-ı ġam-ı dil-dāra 

deryā-yı ģüsn [2] güzellik denizi. 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

deryā-yı ʿışķ [3] aşk denizi. 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 
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G483/6 ģüsn ü melāģatüŋ gibi deryā-yı ʿışķumuŋ / ʿālemde ne nihāyeti vardur ne sāģili 

M26/I/1 yılduzı düşkin ġaríb ü ʿāşıķ-ı bí-çāreyin / gün gibi deryā-yı ʿışķuŋda gezer āvāreyin 

deryā-yı ʿışķ-ı yār [2] sevgilinin aşkının denizi. 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

deryā-yı insān [1] insan denizi║kalabalık ordu. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

deryā-yı istiġfār [1] tövbe denizi. 

G350/4 nāţır-i nā-maģrem olma ʿayn-ı ʿiŝyānı çıķar / yüze gelmişlerden ol deryā-yı istiġfārdan 

deryā-yı muŝaffā [1] dibi görünen, berrak deniz. 

G115/1 göŋlüni ʿışķ ile deryā-yı muŝaffā idegör / yirleri gökleri kendüŋde temāşā idegör 

deryā-yı nūr [1] nur denizi. 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

deryā-yı pür-cūş [1] coşkun deniz. 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

deryā-yı raģmet [1] rahmet denizi. 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-ı nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

G503/6 deryā-yı raģmetüŋden yā rabbi çoķ degüldür / bāġ-ı cināna girse bir iki üç tebāhí 

deryā-yı sehā [2] cömertlik denizi║engin gönüllü║Hazreti Muhammed. 

K1/39 vālā-güher ü pāk-naţar źāt-i mušahher / deryā-yı sehā kān-ı ʿašā-āver-i dünyā 

deryā-yı ʿummān [3] büyük deniz. 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

deryāya girmek [1] (yüzmek maksadıyla) denize girmek. 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

 deryā-dil [4] engin gönüllü, hoşgörülü, anlayışlı. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

K24/6 deryā-dil olanuŋ göz irişmez ķarasına / şūríde-ģāl oluben aķıt göŋli bir yaŋa 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 
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 deryā-nevāl [1] deniz kadar cömert, sonsuz bağışlarda bulunan. 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 

 dest [2] el. 

K13/2 sākí-i kevser gibi destinde altun šāsı var / bāġda zerrín-ķadeģler oldı ʿayn-ı ģūr-i ʿín 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

dest-i ʿaķl irmemek [1] akıl eli ermemek║aklın idrak edebilmesi imkânı bulunmamak. 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

dest-i belā [1] belâ eli. 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā  

dest-i bígāne [1] ellerin eli/yabancı bir el? 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

dest-i cānān [1], dest-i dil-dār [1] sevgilinin eli. 

G49/4 ĥˇāba varmışken öpermiş dest-i cānānı raķíb / olur imiş uyur ardınca uyanıķlar meded 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

dest-i cefā [1] cefa eli. 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

dest-i cūd [1] cömertlik eli. 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

dest-i cürʾet [1] cüret eli. 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

dest-i devlet [1] talihin eli. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

dest-i duʿā [7] dua eli; dua etmek için açılan eller. 

K7/16 mehdí-i devr ü süleymān-ı zemān şāh-ı cihān / ki açar dest-i duʿāsı ile bāb-ı ţaferi 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

M17/II/1 iki dest-i duʿā gibi baŋa seng-i mezār itme / mezārum nā-bedíd it ʿayn-ı ʿuşşāķa ġubār itme 

M45/III/1 ķaldurup dest-i duʿāyı idüben ģamd ü śenā / cānib-i ģaķķa niyāz eyledi cümle ʿulemā 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

dest-i ecel [1] ecel eli. 
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G104/1 ŝoymadın dest-i ecel ŝoyındılar ebdāllar / geçdiler baģr-i fenādan yundılar ebdāllar 

dest-i emel [1] emel eli. 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

dest-i felāket [1] felâket eli, musibet eli. 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

dest-i fenā [1] yokluk eli, yok oluş eli║ölüm eli. 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

dest-i günāh [1] günah eli. 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

dest-i hicrān [1] ayrılık eli. 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

dest-i ģikmet [1] (Allah‟ın) hikmet eli. 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

dest-i ʿışķ [2] aşk eli. 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

G117/3 ķayd-ı ġam-ı cihāndan alup dest-i ʿışķ ile / şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķı uçmaġa ŝaldılar 

dest-i ķahr [1] kahır eli. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

dest-i ķażā [1] kaza eli, kader eli. 

K21/14 dest-i ķażādan irişüben cāna geçmege / beŋzer cefā-yı dil-ber-i nā-mihribāna tír 

dest-i ķudret [6] kudret eli. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

dest-i merģabā [2] merhaba eli; selamlaşmak için uzatılan el. 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

G472/4 źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrāra beŋzer heyʾeti / ʿāşıķ-ı şeydāya dest-i merģabādur gönderi 
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dest-i recāsın kesmemek [1] ümit etmekten vazgeçmemek║(ümit ettiği şeyin gerçekleşmesi için) 

Allah‟a yalvarmaktan vazgeçmemek. 

M3/V/10 kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi / her efendi ķulını her şāh ĥıdmetkārını 

dest-i redd [1] red eli, reddetme eli. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

dest-i seʿādet [1] saadet eli. 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

dest-i seĥā [1] cömertlik eli. 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

dest-i şerʿ [1] şeriat eli. 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yāruŋ şeş-peri 

dest-i şeríf [1] mübarek el. 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

dest-i şevķ [2] şevk eli. 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çın seģerde görince ol āfeti 

dest-i temennāsın çekmek [1] selâm vermekten nâçar vazgeçmek. 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

dest ber-bālā-yi dest [1] “el elden üstündür”, atasözü. 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

destine ķalem almamaķ [1] eline kalem almamak║okula gitmemek, eğitim görmemek, okuma 

yazma bilmemek║Hazreti Muhammed‟in ümmiliği. 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

 destār [4] sarık. 

M23/II/1 bu levendāne ŝarılmış gün gibi destār ile / bu kemāl-i ģüsn ile bu leźźet-i güftār ile 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

destār-ı yār [2] sevgilinin sarığı.  

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 
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 dest-būs itmek [1] (birinin) elini öpmek, eline buse kondurmak. 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

 dest-gír [2] elden tutan, yardımcı. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

dest-gíri olmaķ [1] elinden tutmak║yardım etmek, himmet etmek. 

K2/40 dest-gíri ol ki ol üftādeler üftādesi / ķaldı ayaķlarda mānend-i şerāb-ı erġavān 

 dest-māl [8] el ve yüz silmek için kullanılan mendil, peşkir. 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök dest-māl ile / gören ķavs-i ķuzah ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G214/3 degül gök dest-māl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış dest-māl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín dest-mālidür mey-i ģamrā-miśāl 

G241/3 dest-mālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

 devā [9] derman, çare, ilaç; tedbir. 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

K24/19 şāyed ki müjdegāní-i rūy-i viŝāl ile / derd-i derūnuma ola bir vech ile devā 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

M20/II/3 ʿışķ-ı nihāna derd-i derūna devā ola 

G66/4 rūģ-i mecrūģa devādur dil-i bímāra şifā / ŝoģbet-i ŝofí-i ŝāfíde ʿaceb ģikmet var 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

devā-yı ģikmet [1] hikmet ilâcı, tıbbi deva. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

devā-yı rūģ [1] ruh devası. 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

devā görmek [1] şifa olarak kabul etmek; faydasına inanmak. 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 
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devā ķılmaķ, devā(lar) eylemek [3] derman vermek, iyileştirmek. 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

 devām daim olma, sabit olma, sürüp gitme, son bulmama. 

devām-ı devlet [3] iktidarın devamı; mutluluğun, saadetin devamı. 

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

K24/53 seyr itdügince ʿālemi seyyāre-i felek / dāʾim devām-ı devlet ile müstedām ola 

K26/50 idüp vücūdını bāġ-ı cihānda berĥordār / devām-ı devletini eylesün ziyāde ĥudā 

 deve [2] geviş getiren memeliler familyasından, boynu uzun ve eğri, hörgüçlü binek ve 

yük hayvanı. 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveysü‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

deve ķašārı [1] birbiri ardınca ilerleyen deve dizisi. 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

 deve ķuşı [1] kanadı olduğu hâlde uçamayan, uzun bacaklı, uzun boyunlu, deveyi andıran 

kuş║“deve kuşu gibi başını toprağa/kuma gömmek” deyişini hatırlatan bir kullanımla, maişet ve 

nefsini beslemek derdine düşerek etrafından, dünyadan, hakikatten ilgisini tamamen kesen 

insanlar. 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

devlet-i dünyā [3] dünya ikbali. 

M4/V/1 kendüŋe virme devlet-i dünyā ile ʿaźāb / dünyāyı yapma āĥiretüŋ eyleme ĥarāb 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G375/1 başuŋı ġavġāya ŝalma devlet-i dünyā ile / pāye-i ednāda ķalma manŝıb-ı aʿlā ile 

devlet ü ʿizzet [1] bahtiyarlık ve yücelik. 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

devlet ü ʿömr [1] iktidar ve ömür. 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

devlet ü seʿādet [1] iktidar ve ikbal. 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 
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devlet ayaġına gelmek [1] talih/fırsat ayağına gelmek; uğraşmasına gerek kalmadan büyük bir 

nimete erişmek. 

G404/6 devlet ayaġına gelür anuŋ ki sevdügi / ʿarż-ı cemāl ide gele rūy-i celāl ile 

devlet issi [1] iktidar, ikbal ve makam sahibi. 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

devletde olmaķ [1] iktidarda olmak. 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

devleti dönmek [1] talihi (tersine) dönmek. 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

 devletlü [3] kutlu, ikbal sahibi, bahtiyar, izzetli. 

M28/I/1 göklere irişdi feryād ile efġānum meded / ķuluŋa ţulm eyleme devletlü sulšānum meded 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

 devr [4]  

1. devir, zaman║bir padişahın iktidar müddeti.  

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

devr-i ʿadl(i) [1] adalet(i) devri║Kanuni Sultan Süleyman devri. 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

devr-i ādemden beri [1] Adem peygamberin zamanından beri║dünya kuruldu kurulalı. 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

devr-i ezelden [2] ta ezelde. 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

devr-i ķamer [1] Ay devri. Eskilerin inanışına göre bütün gezegenlerin bin yıllık iktidar müddeti 

olup kıyamete en yakın olunan ahir zaman Ay‟a aittir. Bu devirde fitnelerin çoğalacağına inanılır. 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel  

devr-i zemān, devr-i zemāne [10] 

1. içinde bulunulan zaman, zamane. 
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K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

M49/6 kime şikāyet ideyin şāh-ı cihāndur / devr-i zemāna 

2. felek; talih, kader. 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

devr-i zemānuŋ ʿadedi [1] geçen yılların sayısı║yaş. 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿadedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

devr içinde [1] bu devirde, bu zamanda║dünya içinde, dünyada. 

Ş2/290 biri bir ĥūb-ı ģāfıż adı dāvūd / degüldür devr içinde miśli mevcūd 

devr içre [1] bu devirde, bu zamanda║sema etmekte olan. 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

2. dönme, dönüş; bir şeyin kendi ekseni etrafındaki hareketi. 

devr eylemek, devr itmek [5] dönüp dolaşmak. 

1.1. turlamak. 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

1.1. birbiri ardınca gelmek. 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nitekim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

K19/54 yig ola baĥt-ı hümāyūn ile güni günden / niteki devr ide eyyām ile şuhūr ü sinín 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

Ş2/307 nitekim devr ide bu devr-i ʿālem / bu defterden birisi olmasun kem 

devr-i ʿālem [1] dünya. 

Ş2/307 nitekim devr ide bu devr-i ʿālem / bu defterden birisi olmasun kem 

devr-i felek [4] feleğin dönüşü║baht, talih. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źil let ü faķr içre eyledi pā-māl 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 
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G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

3. (kadeh için) elden ele geçirilme, döndürülme. 

devr-i cām-ı mey [1] şarap kadehini döndürmek║içmek. 

G513/4 ʿāķil oldur ki cihān naķşına meyl eylemeyüp / devr-i cām-ı mey ile ĥoş geçüre devrānı 

4. daire, çember. 

devr-i eflāk [1] felekler dairesi, feleklerin çarkı║felekler. 

Ş2/331 ilāhí döndügince devr-i eflāk / yirinde šurduġınca merkez-i ĥāk 

devr-i maģfil [1] mahfil çemberi; müezzin mahfilinin parmaklıklı çemberi. 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

devr-i ruĥsār [1] yanak dairesi; daire şeklindeki yanak. 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

devrān içinde [2] dünyada. 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

devrānı ĥoş geçürmek [1] zamanı güzel geçirmek, iyi değerlendirmek; eyyamdan kâm almak. 

G513/4 ʿāķil oldur ki cihān naķşına meyl eylemeyüp / devr-i cām-ı mey ile ĥoş geçüre devrānı 

 deyr [1] kilise, manastır. 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

deyr-i dil [1] gönül kilisesi. 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

deyr-i felek [1] felek kilisesi. 

G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

deyr-i münaķķaş [1] nakışlar ve suretlerle bezenmiş kilise. 

G464/4 ġavġāya ŝaldı başumı ʿışķum ceres gibi / bu ŝūret ile deyr-i münaķķaşdeyem daĥı 

deyr-i vücūd [1] varlık kilisesi║dünya║insanlık âlemi. 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

 dıraĥt ağaç. 

dıraĥt-ı bādām [1] badem ağacı; gülgiller familyasından baharda pembe ve beyaz çiçekler açan 

uzun boylu bir ağaç. 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 
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dıraĥt-ı cism [1] beden ağacı. 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

dıraĥt-ı faŝl-ı şitā [1] kış mevsiminde yaprakları dökülmüş ağaçlar. 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-ı faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

dıraĥt-ı mívedār [1] meyveli ağaç. 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-ı mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

dıraĥt-ı şükūfedār [1] çiçekleri açmış ağaç║çiçek motifli kaftanıyla Şehzade Mustafa. 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-ı şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

dıraĥt-ı šūbā [1] Tuba ağacı; bütün Cennet‟e gölge saldığına inanılan, kökü yukarıda, dalları 

aşağıda olarak tasvir edilen ilahi ağaç. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

 dırāz [1] uzun. 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

 dídār [1] yüz, güzel yüz. 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

dídār-ı ģaķķ [3] Hakk‟ın cemali. Aşağıdaki tanıkların ilkinde cennette müminlerin Allah‟ın 

cemalini görecekleri vaadine, ikincisinde Hazreti Musa‟nın Tur Dağı‟nda Allah‟ın tecellisine 

mazhar olmasına telmih vardır. İlk tanıkta “Hakk‟ın huzuru” anlamı da mevcuttur. Üçüncü 

beyitte ise Allah‟ın mevcudatta tecellisinden bahsedilmektedir. 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 

G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

G503/3 dídār-ı ģaķķı görmez dünyāda ʿayn-ı ʿāmí / farżā ki gözlük itse çeşmine mihr ü māhı 

dídār-ı ibrāhím [1] İbrahim (Paşa)‟nın güzel çehresi. 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

dídār-ı yār [3] sevgilinin güzel yüzü. 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

dídār görmek [6] 

1. sevgilinin güzel yüzünü görmek, onunla karşılaşmak. 
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G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

2. Cennette müminlerin Allah‟ın cemalini seyretmesi. 

M3/V/1 merd olan yoķluķda yoķlar kāʾinātuŋ varını / bu cihāndan göz yuman gördi ģaķuŋ dídārını 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

3. Hazreti Musa‟nın Tur Dağı‟nda ilahi tecelliye mazhar olması. 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

dídāra irmek [1] cemale mazhar olmak. 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

 díde [5] göz. 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

1.1. göz║gönül gözü. 

G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

díde-i ʿāşıķ [1] âşığın gözü. 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

díde-i bínā [1] gören göz, basiret gözü. 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

díde-i cān [3] can gözü, gönül gözü, manevi göz. 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

díde-i cihān-bín [1] dünyayı gören göz║görmüş geçirmiş göz║şairin görmüş geçirmişliği, hayat 

tecrübesi. 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

díde-i ġam-díde [3] gam görmüş göz. 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 

K29/8 görimez oldum refāhiyyet yüzini bir naţar / díde-i ġam-dídeme yaşum olur sedd-i sedíd 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 
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díde-i giryān [3] ağlayan göz, yaşlı göz. 

M22/III/2 ģażret-i yaʿķūb gibi díde-i giryān ile / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

G400/4 lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ dilerseŋ ʿāşıķ ol / āteş-i sūzāna gir yan díde-i giryān ile 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

díde-i nücūm [1] yıldızların gözleri. 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

díde-i pür-ĥūn [1] kan dolu göz; kanlı göz. 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

díde-i ter [1] yaşlı göz. 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng [1] gönlü daralmış âşıkların gözleri. 

Ş2/236 nitekim díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng / elinden ķanlar aġlar kāse-i reng 

díde-i vücūd [1] vücut gözü, ten gözü. 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

 dídebān [1] gözcü, muhafız. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

dídebān itmek [1] (kendi önünden) gözcü olarak göndermek, keşif için göndermek. 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

 dikilmek [1] dik olarak ayakta durmak, kıyam etmek║divan durmak. 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

 diķķat duygu ve düşünceyi bir şey üzerinde toplama, ihtimam gösterme, ince ince 

gözden geçirme. 

diķķat eylemek [1] dikkatini yöneltmek; ihtimamla ince ince gözden geçirmek. 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

 dikmek [1] (fidanı) kök salıp büyümesi için toprağa yerleştirmek. 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

dil-i āgāh [2] uyanık gönül║ârifin gönlü. 

G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

dil-i ʿāşıķ [2] âşığın gönlü. 
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G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

dil-i āvāre [4] avare gönül. 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

Ş1/23 tenüm bunda dil-i āvāre cānda / gözüm miģrābda ʿaķlum yabanda 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 

G111/4 zülfüŋ iki bükilüp kākül-i miskínüŋ ile / dil-i āvāremi ol ġamze-i cādūya çeker 

dil-i bí-çāre [3] biçare gönül, zavallı gönül. 

Ş2/59 dil-i bí-çāreme ʿālemde her ān / şerāb-ı ģikmetüŋle eyle dermān 

Ş2/127 biri naķķāş bālí-oġlı raģmí / dil-i bí-çāreme olmadı raģmi 

G106/1 ķaşuŋ gözüŋ ki tír ü kemāndan nişān virür / ķurbānuŋ olmaġa dil-i bí-çāre cān virür 

dil-i bímār [4] hasta gönül, yaralı gönül. 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G66/4 rūģ-i mecrūģa devādur dil-i bímāra şifā / ŝoģbet-i ŝofí-i ŝāfíde ʿaceb ģikmet var 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

dil-i dívāne [12] divane gönül, deli gönül. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yi vaŝl ile sevdā-yi zülf-i pür-şikenc 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed [1] şiddetli aşkla divaneye dönmüş gönül. 

Ş2/55 dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed / degüldür pend bendine muķayyed 

dil-i maģzūn [2] mahzun gönül, gamlı gönül. 

K22/32 oķusa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 



463 
 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

dil-i manŝūr [2] masum gönül║Hallâc-ı Mansur‟a benzeyen gönül. 

Ş2/210 dil-i manŝūrumı zār eyleyüpdür / cihānı başuma dar eyleyüpdür 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

dil-i mecnūn [1] deli gönül. 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

dil-i müʾmin [1] müminin gönlü. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

dil-i nā-tüvān [1] takatsiz gönül. 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

dil-i pāk [1] pak gönül; her türlü manevi kirden arınmış gönül. 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

dil-i rūşen [1] aydın gönül. 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

dil-i sūzān [1] yanan gönül. 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

dil-i şeydā [2] deli gönül, çılgın gönül. 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

dil-i ʿuşşāķ [1] âşıkların gönülleri. 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

dil-i vírāne [4] virane gönül, yıkık gönül. 

K23/36 olup durur dil-i vírānesinde genc-i nihān / fünūn-ı fażl ü meʿārif ʿulūm-ı rabbāní 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

dil-i yaģyā [3] Yahya‟nın gönlü. 

M16/V/2 ser-i aŝģāb-ı ŝafā ķıl der-i dil-berde beni / mūnis eyle dil-i yaģyā gibi bu derde beni 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G295/5 dil-i yaģyā düşelden derd-i ʿışķa / dükendi ķalmadı ŝabr ü ķarārum 
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dil baġı [3] bir kimsenin kötü konuşmasına engel olmak, nutkunu bağlamak için yapılan tılsım, 

büyü, vefk vb.║gönlü bağlayan şey, gönlün bağlandığı. 

Ş2/239 emín olmaġ içün ĥalķuŋ dilinden / başında dil baġı var kākülinden 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

dil degmek [2] mızrak ucunun değmesi║sözle nazar değmek. 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

dil dili [7]  

1. dilin dili, lisan, kelâm. 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

2. gönül dili, can dili. 

M1/II/9 maķbūl-i ģażret olam dir iseŋ / ķıl dil diliyle bu beyti ez-ber 

G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

dil mürġi [1] gönül kuşu. 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

dil šıflı [1] gönül çocuğu, çocuğa benzeyen gönül. 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

dil uciyle [1] dil ucuyla; yarım ağızla, içinden öyle gelmediği hâlde. 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

dilā [10] ey gönül! 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

G53/4 ķo mā-sivāyı ʿurūc eyle ʿālem-i rūģa / dilā bu ķayd-ı teʿalluķ olup durur pā-bend 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 
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G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

1.1. ey gönül!║ey dil! 

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

dil uzadmaķ [5]  

1. birinin hakkında haddi olmadığı hâlde ileri geri konuşmak, sataşmak. 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

K26/37‟de denizin gül bahçesine kadar sokulması, Ş2/164‟te çimenlerin bir dile benzeyen 

boydan görünümleri “dil uzatmak” olarak tahayyül edilmiştir. 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

2. haddi olmayarak diline almak. 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

dil-i nāšıķa [1] aklederek konuşma gücünün dili. 

K18/5 nice şerģ idebilem ʿilm-i bedíʿin ki olur / manšıķ-ı vaŝf-ı beyānında dil-i nāšıķa lāl 

dili šatlu [1] dili tatlı, tatlı dilli. 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 

dili šolaşmaķ [1] dili dolaşmak; sarhoşluk, hastalık, heyecan gibi sebeplerle doğru düzgün 

konuşamamak, lâflarını toparlayamamak. 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

dili šutılmaķ [1] güçlü bir duygunun etkisiyle hiçbir şey söyleyememek, lâl olup kalmak.  

M20/III/4 ʿaķlum şaşar dilüm šutılur göricek hemān 

dili varmamaķ [2]  

1. söylemeye gönlü razı olmamak, söylemekten sakınmak. 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

2. söylemeye cesaret edememek. 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

dilinden düşürmemek [1] ağzından düşürmemek, sürekli söylemek, durmadan bahsetmek. 
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G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

diline düşmek (birinin) [2] 

1. yergi ya da alay maksatlı olarak, kötü ya da yanlış davranışı devamlı olarak söylenmek. 

G452/5 yörenür ʿayn-ı ʿuŝāta pend-i nāŝıģdan ġubār / düşme ey yaģyā edānínüŋ diline źem gibi 

2. sürekli ağzında olmak, sürekli kendisinden bahsettirmek║ağzına layık olmak. 

G115/7 ehl-i diller diline düş nitekim ķand-i nebāt / naţm ile aduŋı yaģyā gibi iģyā idegör 

dilini bilmek [1] dilinden anlamak. 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

dilini kes! [1] “çeneni kapat!”, “dil uzatma!” 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

dillerde aŋılmaķ [1] dillerde söylenmek; (belirli bir özelliğiyle) herkes tarafından beğeniyle 

bahsedilmek. 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

dillerde söylenmek [1] dilden dile anlatılmak. 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 

dil ü cān [6] gönül ve ruh. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K9/1 sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿośmāní / müşerref itdi yine cümleten dil ü cānı 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģā-i šayyibesinden dil ü cān 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

 dil-ārām [1] gönlü okşayan, gönlü eğleyen, gönle rahatlık veren güzel║Rahmi. 

Muk7/1 raģmí didükleri dil-ārāmuŋ / reng-i rūyine ʿışķ ola her bār 

 dil-āver [2] cesur, yiğit, kahraman║gazi. 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

dil-āver-i ʿaleví [1] alevi (=Alevi itikadına mensup║aleve mensup, alevli) yiğit  havai fişekler. 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 

 dil-āverlik [2] cesaret, yiğitlik. 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 
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M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

 dil-ber [60] gönlü kendine çeken güzel/sevgili. 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

G315/5 ķomaz ol şāh-ı cihān kendüyi dil-ber yirine / bendesi bendesine bende-i fermān olasın 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G343/4 yūsuf-ı śāní gibi bir dil-bere mālik olan / yatsudan ŝoŋra seģer vaķtinden evvel girmesün 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

G384/1 süleymānum gibi dil-ber ţaríf ü nāzenín olsa / belā-yı rūzgār ü āfet-i rūy-i zemín olsa 
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G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

G467/7 maģbūbı ķocmaŋuz diyü eyler naŝíģati / yaģyā yinür ŝanur sezerin ŝofí dil-beri 

Aşağıdaki tanıklarda kelime “sevgili” anlamından ziyade sadece “güzel” anlamına gelecek 

şekilde kullanılmıştır. 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G67/5 pehlū adın aŋarsın ey yaģyā / nice gelsün yanuŋa dil-berler 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

G189/7 ķocılur tāze tırāşı gelicek dil-berler / bu meśeldür ki buġından bilinür yinecek aş 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G444/1 cān ü dilden sevdügüm bir dil-bere ʿāşıķ gibi / sözi maţlūmāne söyler ʿāşıķ-ı ŝādıķ gibi 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

dil-ber-i ʿālí-cenāb [1] izzetli, azametli dilber║tepeden bakan, mağrur sevgili. 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 

dil-ber-i ʿāşıķ-meşreb [1] âşık meşrepli dilber. 

G22/4 ģāl-i ʿuşşāķı bilür meśʾele maʿlūmı olur / ʿārif-i cān olıcaķ dil-ber-i ʿāşıķ-meşreb 

dil-ber-i bí-kār [1] cihan rindi dilber. 
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G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

dil-ber-i merġūb [1] herkesin beğenip rağbet ettiği sevgili. 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

dil-ber-i nā-mihribān [2] şefkatsiz, vefasız sevgili. 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

dil-ber-i nāzük-mizāc [1] nazik yaradılışlı sevgili, nazende sevgili. 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

dil-ber-i peymān-şiken [1] ahdini bozan, sözünde durmayan sevgili. 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

dil-ber-i raʿnā [6] güzel, alımlı dilber. 

M40/I/2 eyledi sen güzeli ĥalķa temāşā ŝaķaluŋ / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/II/2 bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itdi / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/III/2 eyledi šorbadaġı ŝūretüŋi ĥalķa ʿıyān / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/IV/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

dil-ber-i ŝāģib-cemāl [1] güzel yüzlü sevgili. 

G32/3 dil-ber-i ŝāģib-cemālüŋ ŝūretine nāţır ol / kendüŋi ķılma ser-i zülfi gibi ŝūret-perest 

dil-ber-i şírín-ģarekāt [1] şirin tavırlı güzel. 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

dil-berā [3] ey dilber! ey sevgili! 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

dil-berān-ı ʿídgāh [1] bayram yerindeki güzeller. 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

 dil-dār [18] gönlü elinde tutan, sevgili. 

M16/II/3 çāre yoķ kendümi dil-dāruma yār idimezin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 
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Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

Ş1/121 güźergāha gelüp bí-kibr ü kíne / olur dil-dār ile síne-be-síne 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı ʿarż-ı muķaddes kelāma gel 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

dil-dār-ı perí-rū [1] peri yüzlü sevgili; peri kadar güzel yüzlü sevgili  (siyah atıyla) Kadir 

Gecesi ile bayram günü. 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-ı ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 

 dil-efgār gönlü yaralı. 

dil-efgār ü bí-ķarār [1] gönlü yaralı hâlde ve infial içinde. 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār 

 dilek [2] arzu, istek, hacet. 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

 dilemek [16]  

1. istemek, arzulamak, murat etmek. 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 



471 
 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G302/1 ķapuŋa varup dilerseŋ vireyin cānı hemān / saŋa ne ĥoş gelürse ideyin anı hemān 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

G400/4 lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ dilerseŋ ʿāşıķ ol / āteş-i sūzāna gir yan díde-i giryān ile 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

1.1. niyaz etmek. 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

1.2. (beddua) kısasa kısas olarak yürekten istemek, ummak. 

G510/5 cānı dilerem ayrula bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

 dilenci [1] geçimini dilenerek sağlayan kimse. 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

 dilim bir bütünden enine ya da boyuna kesilerek ayrılmış yassı, ince parça. 

dilim dilim [1] dilimlenmiş, dilimlere ayrılmış. 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

 dilír [3]  

1. cesur, yürekli, korkusuz. 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

2. yiğit. 

K21/13 dirlerdi aŋa ķalbe deper bir dilírdür / meydān içinde geldi bugün imtiģāna tír 

2.1. yiğit║gazi  dağ. 

K12/27 gören dilírlerüŋ miġfer-i mücellāsın / güneş ŝanur ser-i kūh üzere kim ola peydā 

 dil-keş [3] gönül çekici, gönül cezbedici║Türk musikisinde mürekkep bir makam. 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G346/3 yāre āvāz-ı ģazínüm ola kim kār eyleye / perde-i ʿuşşāķda dil-keş nevālar eylerin 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

 dil-küşā [1] gönlü açan, gönle ferahlık veren, iç açıcı. 

K3/11 mesned-i aŝģāb-ı taķvā vü mekān-ı ehl-i ģāl / maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ cān-fezā vü dil-küşā 

dil-küşā vü lašíf [1] (bakıldığında) insanın içini açan, hoş ve yumuşak. 

K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 

 dil-nevāz [1] gönül okşayan. 
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G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 

dil-nevāz-ı ġāziyān [1] gazilerin gönlünü okşayan, gazilerin gönüllerini hoş tutan║Mustafa Paşa. 

K29/18 dil-nevāz-ı ġāziyān ü çāre-sāz-ı bí-kesān / kām-baĥş-ı men erād ü muģsin-i men lem-yüríd 

 dil-rübā [11] gönül kapan, herkesi kendine bağlayan, âşık olunan güzel; dilber. 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G147/2 dil-rübālar yegi begler begisin sulšānum / ķuluŋuŋ ķulına ķul olmaġı ʿunvān bilürüz 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

G405/3 devlet aŋa dirin ki ölince ķul olasın / lušf ıssı dil-rübāya vü sulšān-ı ʿādile 

G486/5 yaģyā yiter baŋa bu ki ol dil-rübā bilür / feryādumı fiġānumı sūz ü güdāzumı 

dil-rübācuġum [5] Rumeli ağzıyla “dilrübacığım”, “dilberciğim”. 

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegizüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/III/2 fāní cihān içinde ne bülbül ne gül ķalur / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/IV/2 ķullar başına gelmeye bunuŋ gibi belā / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

dil-rübālar ĥānı [1] güzeller hükümdarı; güzellerin en güzeli. 

M28/III/1dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 

 dil-rübālıķ [1] mahbupluk, maşukluk; dilberlik, güzellik. 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

 dilsüz-oġlı [1] Dilsizoğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/238 birisi dilsüz-oġlı şūĥ-ı ʿayyār / raķíb ile anuŋ gizlü dili var 

 dimāġ [1] koku alma merkezi; burun, damak. 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

 dimek demek, söylemek. 

… didükleri [3] “(adına) … dedikleri”, “ … denen”. 

M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 
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G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

Muk7/1 raģmí didükleri dil-ārāmuŋ / reng-i rūyine ʿışķ ola her bār 

… didüklerince var imişsin [1] “… dedikleri kadar varmışsın”; “insanların senin hakkında “…” 

demeleri asılsız değilmiş, gerçekten öyleymişsin.” anlamında kalıp ifade. 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

dimek lāzım mıdur [1] “anlatmaya lüzum var mı?”, “zaten ortada değil mi?” anlamında kalıp 

ifade. 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

… dimişler [2] “… demişler”; mesellerden sonra kullanılır. 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

… dirler [2] … derler; … diye söylerler; mesellerden sonra kullanılır. 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bugün ģüsn-i ģasende gördüm anı 

Ş1/75 güzeller ŝoģbetinden vir ĥaberler / ki źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş dirler 

… dir ise(ŋ), dirse(ŋ) (ki) [18] derse(n)║isterse(n), umduğu(n) bu ise. 

K13/10 göreyin dirseŋ yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

M1/II/9 maķbūl-i ģażret olam dir iseŋ / ķıl dil diliyle bu beyti ezber 

M4/V/4 ķalbi zücācın eyleme bir kimsenüŋ şikest / dirseŋ ki āyíneŋde ola ŝūret-i ŝavāb 

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirseŋ ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

G452/4 pāyüŋe aķsun dir iseŋ kaʿbeveş ehl-i ŝafā / göŋül alçaķlıġın eyle šurı šur zemzem gibi 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

 dín [7] yaratıcıya iman ve kulluk hususunda ümmetlerin tuttukları inanış yolu. 



474 
 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 

M14/V/1 mülģidínüŋ díni gibi illeri oldı ĥarāb / yandı evbāş evleri düşdi ziyāde ıżšırāb 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

dínsüz ímānsuz [1] dinsiz imansız; din iman nedir bilmeyen. 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

dínüm ímānum gibi [2]  

1.1. dinim imanım (=mukaddesatım) gibi. 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

1.2. dinim imanım (=mukaddesatım) kadar. 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

dín ü diyānet [1] din diyanet║insaf, iman. 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

 dínār [1] altın liranın çeyreği değerinde eski bir para║çil çil para║maddiyat. 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

 díndār [2] dinin hükümlerine titizlikle uyan, mütedeyyin. 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

 diŋlemek [11]  

1.1. dinlemek, kulak tutmak. 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

1.2. dinlemek, kulak vermek║dikkate almak. 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 
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G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

 dinmek denilmek, söylenmek. 

dinür [2] “denir”, “derler ki”; “meseldir”. 

K31/13 āŝafā çünki dinür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

 diŋlenmek [3] huzur bulmak, sakinleşip rahatlamak. 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

 diŋmek [1] dinmek, kesilmek, sona ermek. 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

 dip çukur bir şeyin en alt kısmı, tabanı. 

dibi yuķaru dönmek [1] altı üstüne çevrili olmak, ters yüz edilmek. 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

 direk [2] bir yapıyı destekleyerek ayakta tutan ağaç veya demirden uzun ve kalın destek, 

sütun. 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

 diri [2] canlı. Birinin/bir şeyin dirisi olmak, onunla ihya olmak, hayat bulmak anlamına 

gelmekle birlikte bugün kullanılan “para canlısı” deyimindeki gibi bir şeye iptila derecesinde 

düşkünlüğü ifade eder. 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

diri ķalmaķ [1] sağ kalmak, yaşamaya devam etmek. 

M8/IV/5 o cān-ı ādemiyān oldı ĥāk ile yeksān / diri ķala ne revādur fesād iden şeyšān 

 dirilmek [9] 

1. bir araya gelmek, bir yerde toplanmak, toplaşmak, buluşmak. 

M19/V/2 cumʿa nemāzına dirilen ādemí-miśāl 
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1.1. toplaşmak║canlanmak, yeniden hayat bulmak. 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

1.2. toplaşmak, buluşmak║canlanmak, tazelenmek, zindeleşmek. 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

Ş2/112 bu demlerde dirilüp her semen-ten / ķomazlar dāmen-i deryāyı elden 

2. yaşamak. 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

3. canlanmak, yeniden hayat bulmak. 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

4. kafa tutmak, sataşmak, karşısına dikilmek. 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

5. iyi geçinmek║bir araya gelmek║sataşmak, kafa tutmak, karşısına dikilmek. 

Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

5.1. iyi geçinmek║yaşamak. 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

6. hayatını kazanmak, geçimini sağlamak║zamanını geçirmek. 

… ile dirilmek [3] … ile zamanını geçirmek║… ile geçimini sağlamak. 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

7. … geçinmek, … iddiasında olmak anlamı için bkz. ʻʿāşıķ dirilmekʼ, „ölümlüsi dirilmek‟ md. 

 diríġā, diríġā ki [18] “eyvahlar olsun!”, “hayfa!”, “yazık ki…” 

M16/III/1 gezdügüm yirde diríġā nitekim ebr-i semā / aġlamaġ oldı işüm ģasret ile ŝubģ ü mesā 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāydār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

G138/1 diríġā ʿāşıķuŋ maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 
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G168/3 ķaŝd iderdüm ki diyem sırr-ı velāyet ĥaberin / bu vilāyetde diríġā ki bilinmez dilümüz 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

 dirlik [5] yaşayış, hayat, sağlık, yaşam, geçim║rahat, huzur║tahsisat, ödenek. 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

dirlik ģarām olmaķ [1] yaşamak haram olmak║hayattan hiç zevk almamak, hayatın anlamı 

kalmamak. 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

dirligi olmamaķ [1] dirliksiz olmak; geçimi yerinde olmamak, rahatlıktan ve huzurdan uzak 

olmak║tahsisatı olmamak. 

K22/42 āŝafā ölülere ķatuben aġlamaludur / şimdi yaģyā ķuluŋuŋ dirligi yoķ ģāli yaman 

 dirnek [2] 

1. aralarında herhangi bir yönden benzerlik, ortaklık bulunan kimselerin bir araya toplandığı yer. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

2. cemiyet, toplantı, sohbet. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

 diş [3] diş. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

 ditremek [4] titremek║aşırı korkuya ya da heyecana kapılmak. 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 
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G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

 dívān [26] 

1. devlet işlerinin görüşüldüğü ve halkın talep ve şikâyetlerini dile getirdiği padişah huzuru. 

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

2. eskiden şairlerin aruz vezniyle yazdıkları şiirlerini nazım şekillerine ve kafiyelerinin son 

harfine göre belli bir sıraya bağlı kalarak düzenledikleri şiir mecmuası. 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

Aşağıdaki tanıklarda her iki anlam da mevcuttur. 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

3. dergâh. 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 
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G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

dívān-ı aʿlā [1] yüce divan. 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

dívān-ı ģüsn [1] güzellik divanı. 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

dívān-ı maʿlūm [1] herkesin bildiği divan, divan-ı hümayun. 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

dívān-ı naţm [1] şiir divanı. 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

dívān-ı sulšān-ı beķā [1] beka sultanının (=Allah‟ın) divanı, Hakk‟ın divanı. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

dívān-ı şeyāšín [1] şeytanlar divanı, şeytanlar meclisi. 

M9/I/4 niçe ifrítlerüŋ ʿaynını giryān itdüŋ / niçe dívān-ı şeyāšíni períşān itdüŋ 

 dívāne [22] deli, mecnun, meczup. 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

M1/III/8 bilmezlik itdüm bundan öŋürdi / dívāne gibi yolum yaŋıldum 

M31/V/1 ben bir ġaríbíyem ki işigüŋde ĥāküŋem / dívāneler içinde senüŋ síne-çāküŋem 

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

G110/2 kendüsin bilmeyene taŋrısını bulmayana / ĥar-ı lā-yefģam ü dívāne vü sersem didiler 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

G150/3 başına dívāneveş ĥalķı üşürmez dāʾimā / pādişāh-ı ʿışķ olan ʿunvān-ı dívān istemez 

G156/1 ķayd-ı dünyāya esír olanı ģayvān bilürüz / mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān bilürüz 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü abdāl eyledüm 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 
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G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

dívāne itmek [1] aklını başından almak. 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

dívāne olmaķ [2] 

1. delilik etmek. 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

2. aklı bir kenara bırakmak. 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

dívāne-i bí-ķayd [1] zincirsiz deli; bütün kayıtlardan azade deli. 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

dívāne-i ʿışķ olmaķ [2] aşk divanesi olmak, aşktan divaneye dönmek, çılgınca âşık olmak. 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

G424/1 dívāne-i ʿışķ olduġum bir ķayd olur cānānuma / bu bir żarūrí derd imiş müşkil belādur cānuma 

dívāne göŋül [3] deli gönül, uslanmaz gönül. 

M33/IV/1bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

dívāne vü mest ü ģayrān olmaķ [1] aklı başından gidip kendinden geçmiş ve ne yapacağını bilmez 

hâle gelmek. 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

dívāne vü şeydā [2] mezcup ve çılgın (âşık). 

G463/2 ʿışķ-ı dil-ber yoluma geldi ģarāmíler gibi / ŝoydı ben dívāne vü şeydāyı ʿuryān eyledi 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

dívāne vü şeydā olmaķ [1] aklı bir kenara bırakıp çılgınca davranmak. 

G275/1 gelüŋüz ʿışķ ile dívāne vü şeydā olalum / yaķalar çāk idelüm ĥalķa temāşā olalum 

dívāne vü ʿuryān [1] divane ve çıplak║aklın bağlayıcılığından ve maddi kayıtlardan berî. 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 

dívāneden uŝlu ĥaber [1] “deliden uslu haber”; “deliler sır saklayamadıkları için haberin doğrusu 

onlardan alınır” anlamında atasözü. 
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G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

dívānesi olmaķ (birinin) [1] ifrat derecesinde sevmek, çılgınca âşık olmak. 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

 dívānelik [1] delilik, mecnunluk, aşkla aklını kaybetmiş olma hâli. 

G111/3 gördi dívāneligüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

dívānelikler eylemek [1] delilikler etmek, çılgınca davranmak.  

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

 dívāne-miśāl eylemek [1] deliye döndürmek, aklını başından almak. 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

 dívāne-üslūb [1] hâliyle, tavrıyla, görüntüsüyle divane suretinde olan. 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 

 dívāní sín [1] dîvânî hat sin‟i. 

G466/1 pír olduġumca dişlerümüŋ düşdi gevheri / dívāní síne döndi benüm dişlerüm yeri 

 dívār [1] duvar. 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

 diyār [6] “dār”ın çoğulu, tekil kullanılır; ülke, memleket. 

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

diyār-ı ʿadem [1] yokluk diyarı, hiçlik diyarı.  

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

diyār-ı cānān [1] sevgilinin diyarı.  

K4/14 mekānı kān-ı ŝafā vü mekíni ehl-i beķā / maķāmı kūy-ı ģabíb ü diyār-ı cānāndur 

diyār-ı egri [1] Eğri/Eger diyarı. 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

diyār-ı elem [1] elem diyarı, melal diyarı. 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

diyār-ı ġam [1] gam diyarı. 
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G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

diyār-ı ġurbet [4] gurbet diyarı, gurbet el. 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

║İstanbul, Eyüp. 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

diyār-ı ġuŝŝa [1] keder diyarı. 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

diyār-ı ʿışķ [1] aşk diyarı, aşk ülkesi. 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

diyār-ı kāfiristān [1] kâfir ülkeleri. 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

diyār-ı maʿdeletüŋ ģākimi vü sulšānı [1] adalet/hakkaniyet ülkesinin hâkimi ve sultanı║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K6/16 sipihr-i maʿrifetüŋ āfitābı vü māhı / diyār-ı maʿdeletüŋ ģākimi vü sulšānı 

diyār-ı şevķ [1] şevk diyarı; aşk ve coşku ülkesi. 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 

diyār-ı vaģşet [1] vahşet diyarı║korku, ürküntü ve yalnızlık diyarı║dünya. 

M46/6 gitdi döne döne semāʿ iderek / dār-ı ünse diyār-ı vaģşetden 

diyār-ı ţulmet [1] zulmet diyarı, karanlıklar diyarı. 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

 diyü [36] diye, diyerek. 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

K26/39 kinār idem diyü bir servi būstānında / aķıtdı göŋlini mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā 
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K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

G112/5 ĥayāl-i yāre māniʿdür diyü derd ehli dünyāda / ķarışmaz kimseye ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eyler 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur diyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G427/7 sebeb-i şefķat-i yār ola diyü ey yaģyā / šaların dāl-i vücūdum gibi deryā-yı ġama 

G467/7 maģbūbı ķocmaŋuz diyü eyler naŝíģati / yaģyā yinür ŝanur sezerin ŝofí dil-beri 

dizmek [2] sıralamak. 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G454/5 rişte-i naţmına dizmiş gözyaşı gevherlerin / söz ile yaģyā gibi dünyāya nāţım gelmedi 

 dolāb su dolabı, çark, değirmen. 

dolāb-ı felek [1] felek dolabı. 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

 dost [23] 
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1. sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, ahbap, yaran. 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

K31/14 ķıldan ince görinür düşmene mānend-i ŝırāš / dosta vüsʿat ile oldı nitekim ŝaģrā 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

2. sevgili, yâr. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G442/4 düşmeni gibi ŝımaz ķullarınuŋ ĥāšırını / dostum ģüsn iline şāh olıcaķ şāh gibi 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G500/2 dostum şāh-ı velāyet ķılıcı ģaķķı içün / gün gibi ģüsn iline eylediler şāh seni 

3. Allah. “dost” redifli 35. gazelin tamamı; kelime terkipler içinde yer aldığından ilgili 

maddelerde bu anlam verilmiştir. 

dost olmaķ [4] yakınlık ve sevgi göstermek, dostluk etmek. 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

G410/3 hey ne müşkildür ki şerrinden emín olmaġ içün / dost olmaķ lāzım ola düşmen-i bed-ĥˇāhuma 

G477/1 gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı / bizümle dost olmazsaŋ ʿadāvet eyleme bārí 

dosta düşmene [1] dosta düşmana║herkese, cümle âleme. 
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K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

 dostān [1] “dost” un çoğulu; dostlar. 

M17/I/1 niçe bir mācerāmuz dostāna dāsitān olsun / niçe bir nār-ı ʿışķum dūd-ı āhumdan ʿıyān olsun 

 dostlıķ [2] 

1. dostluk, dostça davranma. 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

2. muhabbet, sevgi. 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

dostlıķ eylemek [1] yakınlık duymak, sevgi beslemek. 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

 dögilmek [1] dövülmek; yas ya da şevk göstergesi olarak vücudun yumruklarla ya da 

taşlarla dövülmesi. 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

 döginmek [4] dövünmek; yas ya da şevk göstergesi olarak kendi vücudunu taşlarla ya da 

yumruklarla berelemek; kendini oradan oraya vurmak.  

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G407/2 šaş ile döginmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme  

1.1. dövünmek; yas ya da şevk göstergesi olarak kendi vücudunu taşlarla ya da yumruklarla 

berelemek; kendini oradan oraya vurmak║çok fazla üzülmek, derinden matemini tutmak. 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

 dögme, dögmek [2]  

1. dövmek, tartaklamak. 

Ş2/270 raķíbi dögmeden menʿ itdügi ģín / ķurıdur ādemüŋ ķanın iligin 

2. cefa etmek, zulmetmek. 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

 dökilmek [3] dökülmek. 

1.1. (gözyaşı) damla damla yere düşmek. 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 
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1.1.1. (gözyaşı) damla damla yere düşmek║(yıldızlar) kıyamet gününde yere düşmek. 

M8/IV/2 dökildi gözyaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

G353/2 dökilsün ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşk-i ĥūníni / işigüŋde ķıyāmet günlerinden bir nişān olsun 

1.2. (yapraklar) koparak yere düşmek. 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

 döndürmek [8] 

1. dönmesine sebep olmak, çevirmek. 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

2. benzetmek, çevirmek. 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

G471/4 maʿní yüzinde maʿŝıyet baġlu ģımāra döndürür / müktesib-i ŝaġāyiri mürtekib-i kebāyiri 

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

2.1. benzetmek, çevirmek║ok yemiş av hayvanı gibi dönmeye başlamasına sebep olmak. 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

3. reddetmek, geri çevirmek. 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

4. (tesbih bağlamında) çekmek. 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

 dönmek [65] 

1. bir eksen etrafında dairesel hareketle yer değiştirmek. 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

dönüp šurmaķ [1] sürekli dönmek║içinden çıkamamak, içinden çıkacak kudreti olmamak. 

M16/IV/1gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

2. sema etmek. 

Ş1/97 bunuŋ n‟idüginin bilüp müretteb / dönerler gird-bād-ı ʿışķ ile hep 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

3. bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek, … hâline gelmek. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 
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K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

G56/3 nāle vü feryād ile döndüm derāy-ı rıģlete / kārbān-ı yāre uydum başumuŋ ġavġāsı var 

G104/3 mevleví gibi semāʿa girdiler bí-iĥtiyār / ģayret ile gird-bāda döndiler ebdāllar 

G107/6 cām-ı cihān-nümāya dönüpdür vücūdumuz / her laģţa ġuŝŝa vü ġam ü endūhumuz görür 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G148/1 güz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 
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G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

G466/1 pír olduġumca dişlerümüŋ düşdi gevheri / dívāní síne döndi benüm dişlerüm yeri 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

G480/2 anuŋ elini öp ki ol vāŝıl-ı ģaķ ide seni / besmele meddine döne iki yed-i müʾeyyedi 

3.1. bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek, … hâline gelmek║teveccüh etmek, bakmak, 

iltifat etmek. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

4. vazgeçmek, rücu etmek. 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

4.1. vazgeçmek, rücu etmek║değişmek. 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

5. arkasına bakmak║geri gelmek. 

M15/VII/2 yol gibi boynum burup ķaldum ġaríb ü mübtelā / döndüm ey yaģyā ıraķlardan didüm itdüm duʿā 

6. geri gelmek. 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

7. kaçmak. 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 

döne döne [2] döne döne, dönerek. 

1.1. arka arkaya, durmadan. 
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K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

1.2. birbiri ardına. 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

1.3. sevinçle, mutlulukla, şevkle. 

M46/6 gitdi döne döne semāʿ iderek / dār-ı ünse diyār-ı vaģşetden 

1.4. döne döne, dönerek║çaresiz. 

K12/28 naţar idince şükūh-ı gürūh-ı leşker ile / ģamāme gibi düşer yire döne döne hümā 

dönüp baķmaķ [1] dönerek bakmak║iltifat etmek, teveccüh göstermek. 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

 dört [1] dört, sayı sıfatı. 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

dört yanın almaķ [1] etrafını kuşatmak. 

G286/1 nice varam ķapuŋa bir nā-tüvān ü bí-dilem / dört yanum aldı feryād ü ġam ü derd ü elem 

dördinci gök [1] dördüncü gök; Güneş‟in bulunduğu dördüncü kat gök. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

 döymek [5] dayanmak, katlanmak, güç yetirmek║direnmek, karşı koymak. 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

 duʿā [21] kendisinin ya da bir başkasının iyi hâli için Allah‟a yakarma, niyaz. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 
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K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

Ş2/306 cefāsı bunlaruŋ ʿayn-ı vefādur / dil-i bímāra düşnāmı duʿādur 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G509/1 gelicek ķabrüme ol laʿli mesíģā şimdi / bir duʿā ile ķıla rūģumı iģyā şimdi 

duʿā dilemek [1] hayırdua etmek. 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

duʿā eylemek, duʿā itmek, duʿā ķılmaķ [13] dua etmek, Allah‟a yalvarmak. 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

M15/VII/2 yol gibi boynum burup ķaldum ġaríb ü mübtelā / döndüm ey yaģyā ıraķlardan didüm itdüm duʿā 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

duʿā-yı aģibbā [1] dostların duası. 

K6/36 budur duʿā-yı aģibbā ki pādişāhumuzuŋ / ŝafā vü źevķ ile olsun zemān ü āvānı 

duʿā-yı devlet [6] (birinin) devletinin, iktidarının, saadetinin devamı için dua. 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

K19/53 beyān-ı vaŝfın iderken zebāna ĥāšif-i ġayb / duʿā-yı devletini eyledi hemān telķín 

M18/V/1 ĥāk-i pāyine duʿā-yı devletin irsāl idüŋ 
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K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

duʿā-yı devlet oķımaķ [1] devletinin, iktidarının, saadetinin devamı için dua etmek. 

K12/42 varup işigine şāhuŋ duʿā-yı devlet oķı / ķabūl olur ģarem-i kaʿbede duʿā-yı gedā 

duʿā-yı devlet-i cānān itmek [1] sevgilinin saadeti ve bahtının açıklığı için dua etmek. 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān eylemek [1] cihanın padişahının saltanatının devamı ve bahtının 

açıklığı için dua etmek. 

K2/41 ķāmet-i dil-dār gibi sözüŋi ķılma dırāz / ey göŋül eyle duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān 

duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh itmek [1] bütün dünyanın kendisine sığındığı padişahın 

saltanatının devamı ve bahtının açıklığı için dua etmek. 

G328/4 ŝorarsa bendesinüŋ ģālini eger ol şāh / duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh iderin 

duʿā-yı devlet-i şāh-ı güzín [1] seçkin padişahın devletinin, iktidarının, saadetinin devamı için 

dua. 

K13/36 sözi uzatma nihāl-i sidre vü šūbā gibi / eyle ey yaģyā duʿā-yı devlet-i şāh-ı güzín 

duʿā-yı devlet-i yār [1] sevgilinin saadeti ve bahtının açıklığı için dua etmek. 

G351/5 ʿibādet içre olan dāla döndüm ey yaģyā / duʿā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

duʿā-yı evliyā [1] velilerin duası, Allah dostlarının duası. 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 

duʿā-yı ĥayr [1] hayırdua, alkış. 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

duʿā-yı nūr [1] Nur duası. 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

duʿā-yı seyf oķımak [1] (savaşta muzaffer olmak için) kılıç duası okumak. 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

duʿā vü śenā [1] dua ve övgü. 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

duʿādan aŋmaķ [1] (bir kimseye) duasında yer vermek. 

Ş1/206 bu dem kim naķl ide beytü‟l-fenādan / aŋalar rūģ-ı yaģyāyı duʿādan 
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 duʿācı [2] birinin iyi hâli için minnet duygusuyla dua eden. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

 dūd [3] duman. 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

dūd-ı āh [13] ah dumanı. 

K22/20 dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur maţlūmuŋ / ĥoş görür peyk-i duʿāsını cihānı yaradan 

M17/I/1 niçe bir mācerāmuz dostāna dāsitān olsun / niçe bir nār-ı ʿışķum dūd-ı āhumdan ʿıyān olsun 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

dūd-ı āh-ı ʿāşıķ [1] âşığın ahının dumanı. 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

dūd-ı belā [1] belâ dumanı, ızdırap dumanı. 

G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

dūd-ı dil-i pür-şirār [1] gönülden çıkan kıvılcımlı ahın dumanı. 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

 dūdgāh [1] duman tüten yer (baca/ocak). 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

 duĥān [10] duman. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 
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M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G68/8 yirde vü gökde yiri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G456/3 ŝaff-ı niʿāli mesken-i ʿālí taŝavvur it / šoġrulma yirlerüŋ yücesine duĥān gibi 

Aşağıdaki tanıklarda “yüce dağların başından duman eksik olmaz” atasözü işlenmiştir. 

duĥān-ı āh [1] ah dumanı.  

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

duĥān-ı tíġ [1] (vurdukça ateş çıkaran) kılıcın dumanı. 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

 duĥūl girme, dâhil olma, giriş. 

duĥūl eylemek, duĥūl itmek [2] dâhil olmak, içine girmek. 

K5/6 ne nehr olur bu ki her ĥāneye duĥūl eyler / miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

 dūn [1] alçak, aşağı║kötü, soysuz, hoyrat. 

G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

 (alçak, kötü=) دون .1.1

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

dūn iʿtiķād ķılmaķ [1] kötü olduğuna kanaat getirmek║dürüstlüğünden şüphe etmek, güveni 

azalmak. 

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

 duman [1] sis, pus. 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

 dūr [5]  

1. uzak. 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

2. uzakta, ayrı. 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

3. berî. 
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Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

4. mahrum. 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

dūr eylemek, dūr itmek [5] 

1. uzaklaştırmak, ayırmak. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

2. uzak tutmak, yaklaştırmamak. 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

3. erişemeyeceği bir mesafede tutmak, masun kılmak. 

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

dūr düşürmek [1] uzak düşürmek, uzağa düşürmek; mahrum bırakmak. 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

 durur [61] –d(I)r bildirme ekinin eski Türkiye Türkçesindeki kullanım şekli. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

K10/27 gürz-i girān-ı şāh-ı ebü‟l-fetģ ü ţıll-i ģaķ / eksük degül durur ser-i düşmende żammevār 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

K12/38 iŋende ĥˇār ü żaʿíf olduġuma ķılma naţar / egerçi ĥilķatüm ednā durur sözüm aʿlā 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / kehkeşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 
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K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

K23/36 olup durur dil-i vírānesinde genc-i nihān / fünūn-ı fażl ü meʿārif ʿulūm-ı rabbāní 

K24/27 serv-i ķad-i bülendi durur zeyn-i bāġ-ı dil / ĥāk-i süm-i semendi durur ʿayn-ı tūtiyā 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

K24/43 dünyāda göricek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

G28/1 yoluŋa ölmege cānlar virene itme ʿaceb / ʿışķ-ı dil-dār durur ģālet-i manŝūra sebeb 

G53/4 ķo mā-sivāyı ʿurūc eyle ʿālem-i rūģa / dilā bu ķayd-ı teʿalluķ olup durur pā-bend 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G411/5 rūģ-ı ķudsílerle seyr eylerdüm ey yaģyā velí / bir belā olmış durur ķayd-ı ģayātum cānuma 
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G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

G467/6 bir meyli oldı sāʿid-i símín-i sāķínüŋ / olmış durur ķadeh aŋa cām-ı sikenderí 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

Muk7/7 ne ʿaceb yol durur ki varılmaz / esb-i fikretle eyleseŋ reftār 

 duşanmaķ [1] bağlanmak, kösteklenmek; ayağı takılıp düşecek gibi olmak. 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

 duzaġ [1] tuzak  sevgilinin zülüfleri. 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

 dügün [1] düğün║mutluluk. 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

dügün bayrām olmaķ [1] çok büyük mutluluk vermek, gönlünü şenlendirmek. 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

il ile olan ķażā dügün bayrāmdur [1] “el ile gelen düğün bayram”; “herkese birden gelen felâket 

ve sıkıntıya katlanmak, aynı sıkıntıya tek başına katlanmaktan daha kolay gelir” anlamında 

atasözü. 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur 

 dükenmek [1] tükenmek, boşalmak. 

K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

 dükkān [2] küçük imalat yapılan ve perakende mal satılan iş yeri. 

Ş2/191 sitílinden ki dükkānı šolupdur / ŝanasın ʿarş ķandíli olupdur 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

dükkān-ı yār [1] sevgilinin dükkânı. 

G86/2 bāzār-ı ġamda aldum ele cān metāʿını / dükkān-ı yāre varmaġa gördüm behānedür 

 dül-bend [8] sarık olarak kullanılan ince kumaş; sarık. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 
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G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dül-bendin süleymān-ı zemān olsa 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

 dülger-oġlı [1] Dülgeroğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/169 birisi dülger-oġlı şūĥ-ı ʿālem / binā-yı ģüsn anuŋla oldı muģkem 

 dümenci [1] gemilerde dümeni idare eden kişi. 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren  

 dün [2] bulunulan günden bir gün önce. 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

dün gice [16] dün gece. 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

G438/6 dün gice ʿaks-i tecellā-yı cemāl-i yārdan / göŋlüme āteş düşüpdür vādí-i eymen gibi 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

dün ŝabāģ [1] dün sabah vaktinde. 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

 dü-ním ortadan ikiye ayrılmış. 
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dü-ním olmaķ [1] ikiye ayrılmak. 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

dünyā-yı bí-beķā [1] bekası olmayan dünya, fani dünya. 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

dünyā-yı dení [2] alçak dünya, aşağılık dünya. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

dünyā-yı dūn [2] alçak dünya, aşağılık dünya. 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

dünyā ʿāşıķı [1] dünya âşığı; dünyaya âşıkmışçasına tutkuyla bağlananlar, masiva ehli. 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

dünyā evi [2] dünya hanesi║dünya hayatı. 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

dünyā güzelleri [1] çok güzel kimseler. 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

dünyā kimseye bāķí ķalmadı [1] “dünya kimseye baki kalmaz/dünya kimseye kalmaz”. Dünyanın 

faniliğini hatırlatmak ve ölürken kimsenin yanında bir şey götüremeyeceğini ifade etmek üzere 

kullanılır. 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

dünyā leźźetine šalmaķ [1] dünyevi zevk ve sefaya kendini kaptırmak, ahireti unutmak. 

G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

dünyā metāʿı [1] dünya malı; varlık, servet. 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

dünyā milketi [1] dünya mülkü║bütün dünya. 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

dünyā šolusı [1] dünya dolusu; dünyayı dolduracak kadar çok, mebzul miktarda. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

dünyā šurduġınca [1] dünya durduğu müddetçe║kıyamete kadar. 
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K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

dünyādan geçmek [2] ölmek║dünya hayatından vazgeçmek. 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

dünyādan gitmek [1], dünyādan göçmek[1], dünyādan sefer eylemek [1] ölmek. 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

dünyālar benüm oldı [1] “bütün âleme hâkim oldum”║“çok sevindim, çok mutlu oldum”. 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

dünyālar degmek [1] dünyalara bedel olmak; çok kıymetli olmak, çok büyük mutluluk sebebi 

olmak. 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

dünyāsını degişdürmek [1] dünyasını değiştirmek║göçüp gitmek. 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

… ile dünyāya ŝıġışmamaķ [1] dünyaya sığışmamak, dünya dar gelmek║… ile mağrurlanmak, 

çalım satmak. 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

dünyāya virmemek [2] dünyalara değişmemek; her şeyden üstün tutmak, gözünde çok kıymetli 

olmak. 

G175/2 oķumaġı yazmaġı dünyāya virmezlerdenüz / ŝuyı ŝoġulmış degirmen gibi baššāl olmazuz 

G337/1 cānā bugünki ʿālemi dünyāya virmezin / şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın 

dünyāyı gözine zindān itmek [1] dünyayı yaşanmaz, keyif alınmaz, huzursuz bir yer hâline 

getirmek║derin kedere, karamsarlığa ve umutsuzluğa düşürmek. 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

dünyāyı šutmaķ [1] dünyayı kaplamak, bütün dünyaya yayılmak. 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

dünyāyı yaķmaķ [1] âlemi yakmak, ortalığı yakmak║güzelliği ve aşkıyla herkesi yakıp 

tutuşturmak. 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 
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dünyāyı yapmaķ [1] dünya hayatına, dünyevi zevk ve sefaya dalmak, yalnızca dünya için 

çalışmak; ahireti unutmak. 

M4/V/1 kendüŋe virme devlet-i dünyā ile ʿaźāb / dünyāyı yapma āĥiretüŋ eyleme ĥarāb 

2. dünyalık, mal mülk, para pul, servet. 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

 dünyeví [1] dünyaya ve dünya işlerine ilişkin; uhrevî olmayan. 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

 dür, dürr [6] inci. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

dür-i baģr-i seʿādet [1] saadet denizinin incisi║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

dürr-i bí-behā [1] paha biçilmez inci. 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

dürr-i bí-hemtā [1] emsalsiz inci. 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

dürr-i girān-māye [3] çok kıymetli inci. 

K10/39 bu lušf ile ne dürr-i girān-māyesin ʿaceb / ġavvāŝ-ı baģr-i medģüŋ olan bulmadı kenār 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

dürr-i ĥoş-āb [1] kıymetli ve parlak inci. 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

dürr-i meknūn [1] parlak inci, dizilmiş inci. 

Ş2/14 olur ķadr ile merdüm dürr-i meknūn / virür idrāk-i pāk ü šabʿ-ı mevzūn 

dür-i naţm [1] nazım incisi, şiir incisi. 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

dürr-i śemín [2] kıymetli, iri inci. 
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K13/18 naţm-ı lūlū gibi dendān-ı güher-rízüŋ görüp / jāleden šaķdı benefşe gūşına dürr-i śemín 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

dürr-i şāh-vār [1] padişahlara yaraşır inci, iri inci  Yahya‟nın şiiri. 

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

dürr-i şeb-çerāġ [1] şeb-çerağ mücevheri, çamçırak. Geceleyin lamba gibi ışık saçan bir 

cevherdir. “Gâv-i bahrî” (=deniz öküzü) geceleri otlamak için denizden karaya çıktığı zaman o 

cevheri ağzından çıkarıp otlayacağı yere koyar ve o ışıkta otlarmış. “Dürr-i şeb-gûn” da denir. 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

dür-i yek-dāne [1] istiridye içindeki tek inci  kayıktaki sevgili. 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

dür(r)-i yetím [4] benzeri bulunmayan eşsiz inci. Nadiren ele geçen iri, pek değerli inci. Sedefin 

içinde yetim yani tek başına oluştuğu için büyük ve düzgün şekillidir. 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

G505/4 göŋlümüŋ ŝırça serāyı gibidür şevķüm ile / güneşüŋ dürr-i yetími ile dünyā ŝadefi 

dür ü gevher [1] inci ve mücevher║inci ve mücevher kadar parlak, güzel ve değerli mısralar. 

K10/40 pāy-ı semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bugün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 

dürr ü leʿāl [1] inciler║inciler kadar parlak, güzel ve değerli sözler. 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

 dürc küçük muhafaza kutusu. 

dürc-i gevher [1] mücevher/inci kutusu  Helvacıbaşıoğlu‟nun ağzı. 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 

 dür-feşān inci saçan. 

dür-feşān itmek [1] inciler saçtırmak║inci gibi kıymetli ve parlak sözler söylemeyi müyesser 

etmek. 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

 dürişmek [1] uğraşıp gayret etmek, çalışıp çabalamak. 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

 dürlü [1] türlü. 
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K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

dürlü dürlü [2] türlü türlü, çeşit çeşit. 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

G151/1 her kitābı oķımış ʿālim ü dānāyuz biz / dürlü dürlü dilümüz var ulu deryāyuz biz 

 düş [6] rüya. 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

G323/4 ĥıżr-ı dil āb-ı ģayāt-ı lebüŋe irdi didüm / didi düşüŋdür ola umma ķarasın göresin 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

düşinde görmek [1] rüyasında görmek. 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

düşinde (dahı) görmemek [3] rüyasında bile görememek; kendisi için 

gerçekleşme/ulaşma/hayalini kurma ihtimali söz konusu olmamak. 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

G507/8 ey ŝofí-i mürāyí düşinde daĥı görmez / kibr ü riyāsı olan sulšān-ı kibriyāyı 

 düşkin [2] düşkün, eski iyi hâlini, kuvvetini, kudretini, refahını ve mutluluğunu 

kaybetmiş. 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşkine baķ 

düşkin olmaķ [2] düşkün hâle gelmek. 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

 düşkinlik [3] düşkünlük, eski iyi hâli yitirme, kuvvetini, kudretini, refahını ve 

mutluluğunu kaybetme. 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinligüŋden aġlama şeb-nem gibi 

3. yakışmak, yaraşmak. 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 
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G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

düşmege šurmaķ [1] düştü düşecek olmak, düşecek gibi durmak║ölmeye yaklaşmak. 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

 düşmen [35]  

1. savaşta karşı taraf. 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

K12/9 ŝalıġın aldı gülistānda düşmenüŋ nerges / anuŋçün iki gözi yolda oldı ŝubģ ü mesā 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M18/II/3 sāyeveş düşmenlerin ĥāk ile yeksān eyleyen 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

G442/4 düşmeni gibi ŝımaz ķullarınuŋ ĥāšırını / dostum ģüsn iline şāh olıcaķ şāh gibi 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

2. hasım. 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

K31/14 ķıldan ince görinür düşmene mānend-i ŝırāš / dosta vüsʿat ile oldı nitekim ŝaģrā 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 
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G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G332/1 kimsenüŋ maģbūbına aġyārı maķbūl olmasun / pādişāh-ı ţālime düşmenleri ķul olmasun 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G484/1 dil-i maģzūnumı bir gün tesellā itseŋ olmaz mı / šutalum düşmenüŋ oldum müdārā itseŋ olmaz mı 

düşmen olmaķ [1] sevmemek, buğz etmek, kalbinde iyi duygu beslememek. 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

düşmen-i bed-ĥˇāh [4] bedhah düşman, kötülük isteyen düşman, art niyetli düşman. 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

G410/3 hey ne müşkildür ki şerrinden emín olmaġ içün / dost olmaķ lāzım ola düşmen-i bed-ĥˇāhuma 

G442/5 bilmezin baŋa ne virdi alımaz ey yaģyā / cevr ider çerĥ-i felek düşmen-i bed-ĥˇāh gibi 

düşmen-i dín [1] din düşmanı; kâfir. 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

düşmen-i dín-i nebí [1] Peygamber‟in dininin düşmanı. 

M14/IV/4 šopraġ anuŋ gibi şāhuŋ gözine başına šaş / düşmen-i dín-i nebídür mülģidān-ı dil-ĥırāş 

düşmen-i mā-sivā [1] masiva düşmanı.  

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

düşmen-i mevlā [1] Mevlâ‟nın düşmanı║dünyaya tapanlar. 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

düşmen-i nefs ile cihād ķılmaķ [1] “nefs” denilen düşmanla cihat etmek; cihâd-ı ekber, büyük 

cihat. 

M4/II/3 ceng ü cidāl ü ʿarbede itme ʿavām ile / saʿy eyle şimdi düşmen-i nefs ile ķıl cihād 

düşmeni şād itmek [1] düşmanı sevindirmek. 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

düşmenler gibi baķmaķ [1] düşmanlar gibi bakmak; kin, kibir ve nefretle bakmak. 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

 düşmenlik [1] düşmanlık, husumet. 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 
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 düşmiş [1] düşmüş, evvelki iyi hâlini yitirmiş. 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

 düşnām [2] kötü söz, sövme  (âşıklar mezhebinde) dua; hasta gönül için dua. 

Ş2/306 cefāsı bunlaruŋ ʿayn-ı vefādur / dil-i bímāra düşnāmı duʿādur 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

 düşünmek [1] tereddüt etmek. 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

 düşvār [1] zor, müşkül, çetin. 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

 dü-tā [5] iki büklüm. 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu hāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

1.1. iki büklüm, beli bükük. 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

dü-tā olmaķ [3]  

1.1. iki büklüm olmak║kamburlaşmak. 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

1.2. iki büklüm olmak║beli bükülmek. 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

G265/4 ol elif-ķad selāmum almayalı / dālveş ġuŝŝadan dü-tā oldum 

 düzd [2] hırsız. 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

düzd-i ecel [2] ecel hırsızı; hırsız gibi can alan ecel. 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

 düzetmek [1] tertip etmek. 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 
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1.6. -E- 

 eban ʿan ced [1] babadan, dededen║kuşaktan kuşağa. 

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

ebdāl-i ʿışķ [1] aşk abdalı, aşk dervişi. 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

 ebedí [2] ebediyen║hiçbir zaman, asla. 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

 eblaķ gösterişli alaca (=siyah beyaz) at. 

eblaķ-ı gerdūn [1] gösterişli alaca (=siyah beyaz) felek atı. 

K9/33 semend-i ʿizz ü veķārıdur eblaķ-ı gerdūn / yiridür itse šabıl-bāz mihr-i raĥşānı 

 ebleh kıt akıllı, ahmak, alık, bön, budala. 

ebleh-i zemāne [1] zamane budalası║Hayâlî Bey?. 

G428/3 ķoyun celeplerine döndürme kendüzüŋi / rūmili šakyesiyle ey ebleh-i zemāne 

 ebr [1] bulut. 

Hazreti Muhammed çocukken başının üstünde bulunup nereye gitse onunla birlikte giderek onu 

gölgeleyen bulut  sevgilinin kaşı. 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

ebr-i āh [2] ah bulutu. 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

ebr-i āsümān [1] gökyüzündeki bulutlar║hallaç güzelinin dövüp attırdığı pamuklar. 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

ebr-i bārān [2] yağmur bulutu. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

 Kırkçeşme suyollarının kemerleri. 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

ebr-i behārí [1] bahar bulutu  sevgilinin mendili. 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

ebr-i nev-behār [4] ilkbahar bulutu. 
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K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

M7/VI/5 seyl itdi yaşını nitekim ebr-i nev-behār / şāh-ı zemāne bir yaŋa ķulları bir yaŋa 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

G268/2 cemāli şevķi ile ebr-i nev-behār gibi / yaķamı pārelesem šaġ u šaşı aġlatsam 

ebr-i nísān [3] nisan bulutu; bol yağmur getiren bulut. 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

dağların başlarındaki nisan bulutu  (renk ve şekil bakımından) Süleymaniye Camii‟nin kurşun 

örtülü yüce kubbeleri. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

 Yahya‟nın ağzı. 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

 ebr-ʿašā [1] bulut bağışlı║ihsanları bol ve bereketli olan. 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 

ebr-miśāl [1] bulut misali. 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

 ebrū [30] kaş. 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

 yay. 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

karalar giymiş, kara yasta olan kimseler  sevgilinin kaşları  yay. 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

G109/1 yārümüŋ bir derdmendi olsa sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri dāʾim ķara yasın çeker 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

güzellik denizinin dalgası  sevgilinin kaşları  yay. 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

 rahmet yelinden eğilmiş fidan. 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

 kara haber. 
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M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

 kara yazı. 

G358/2 degül alnumda ebrūler cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

 şairin bedeni. 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

 hilâl. 

M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 

Ş1/48 hilāl ebrūsınuŋ mecnūnı oldum / niçe yıl ʿāşıķ-ı maģzūnı oldum 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

 Karesi. 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

 nal şeklindeki yarıklar. 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

 râ harfi 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G370/2 esrār-ı ehl-i ʿışķa ebrūsı iki rādur / fāş olmasun cihāna ķalsun bu söz burada 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

 nun harfi  

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

 gölgelik  Hazreti Muhammed çocukken başının üstünde bulunup nereye gitse onunla 

birlikte giderek onu gölgeleyen bulut. 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

 Yahya‟yı öldürmek üzere çekilmiş kılıç;  “ehl-i fenâ” üstündeki fetha. 

G88/7 ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ olan ebrūlerüŋ / fetģadur ŝankim ser-i ehl-i fenā üstindedür 

 parlak kılıç. 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

güzellik denizinin dalgası  sevgilinin kaşı  Yahya‟nın şiiri. 
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G108/3 yārüŋ ebrūsı gibi baģr-i melāģat mevcidür / yaraşur olursa manţūr-i ülü‟l-ebŝār şiʿr 

ebrū-yı dil-ber [1] güzel sevgilinin kaşları. 

Ş2/35 deminde kimse itmez kibr ü kíne / meger ebrū-yı dil-ber bir birine 

ebrū-yı dil-rübā [2] gönül kapan sevgilinin kaşı. 

 hayal nakşı  Yahya‟nın şiirlerinin satırları. 

G85/6 geldi beyāża niteki ebrū-yı dil-rübā / eşʿārumuŋ sašırları naķş-ı ĥayāldür 

 mihrap. 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

ebrū-yı mümtāz [1] üstün tutulmuş kaş║kalkık kaş. 

Ş2/135 neden ikidür ol ebrū-yı mümtāz / bir ay başında iki ġurre olmaz 

ebrū-yı müşg-bār [1] (sevgilinin) misk kokuları saçan kaşları  memduhun zamanında sevgilinin 

saçıyla birlikte eğrilik eden.  

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

ebrū-yı siyāh [1] siyah kaş. 

Ş1/7 çü ebrū-yı siyāha oldı māʾil / šolar sevdā ile āyíne-i dil 

ebū bekr ü ʿömer ü ʿośmān ü ģayder [1] Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman 

ve Haydar (=Hazreti Ali), Dört Halife, Çâr Yâr. 

Ş2/29 çihār erkān-ı dín ü çār gevher / ebū-bekr ü ʿömer ü ʿośmān ü ģayder 

ebū cehl [1] Hazreti Muhammed‟in ve İslam‟ın azılı düşmanlarından biri║din ve 

peygamber düşmanlığı yapanlar. 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

 ebü‟l-fażl fazilet babası; çok faziletli kimse. 

ebü‟l-fażl-ı cihān [1] dünyanın fazilet babası║İbn-i Kemal. 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

ebü‟l-fetģ ü ebü‟n-naŝr ü ebü‟l-ĥayr ü ebü‟l-iģsān [1] fetihin, zaferin, hayrın ve ihsanın 

babası║fatih, daima muzaffer, iyiliği ve ihsanı çok, çok hayır işleyen, herkese iyiliği dokunan, 

mürüvvetli padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/27 ebü‟l-fetģ ü ebü‟n-naŝr ü ebü‟l-ĥayr ü ebü‟l-iģsān / mücāhid fí-sebíli‟llāh ü seyf-i dín-i yezdāní 



510 
 

ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt [1] fetihlerin ve zaferin babası, hayrat 

sahibi║fatih, daima muzaffer, hayır hasenat sahibi padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/27 ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt / cihānda aģsen-i insān ü kān-ı iģsāndur 

ebü‟s-suʿūd efendi [1] Osmanlı‟nın meşhur şeyhülislamlarından Ebussuud Efendi. (ö. 

1574). Aynı zamanda tefsir âlimidir. Kanuni Sultan Süleyman‟a çok yakın olan Ebussuud Efendi 

bazı siyasi olaylarda da ağırlığını hissettirmiş ve etkili olmuştur. 

K20/34 ebü‟s-suʿūd efendi ķapusınuŋ ķulı ol / ki ʿaynı ʿayn-ı ʿalí gibidür mübārek-fāl 

ebvāb [1] “bāb”ın çoğulu; kapılar║şehir kapıları. 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

 ebyāt [3] “beyt”in çoğulu; beyitler; ikişer mısradan oluşan nazım parçaları. 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

ecdād “cedd”in çoğulu; cedler, atalar, dedeler.  

ecdād-ı kirām [1] şerefli ecdat. 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

 ecel [31] hayatın sonu, ölüm anı, ölüm. 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

K34/21 āĥir ecel šutar dilüŋi gözüŋi yumar / noķŝān-ı ĥalķı gözleme ʿayn-ı ʿavān gibi 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-ı ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 
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G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G268/1 ġaríblıķda ecel gelmedin çıķup gitsem / serāy-ı yārümi bir gün öŋürdi seyr itsem 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

ecel cāmı [1] ecel kadehi║ölüm şarabı. 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

ecel celālíleri [1] ecel eşkıyaları║Şehzade Mustafa‟yı katledenler. 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

ecel uyķusı [1] ecel uykusu; ölmek üzere olan birinin gözleri kapalı vaziyette can cekişme hâli. 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

ecel yili [1] ecel yeli, ecel rüzgârı. 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

eceli gelmek [1] eceli çok yaklaşmak. 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

ecelüm umar idüm anı ümíd itmez idüm [1] “öleceğim aklıma gelirdi de bu gelmezdi”. 

K22/52 ecelüm umar idüm anı ümíd itmez idüm / ki nifāķ ile ola ķaŝr-ı maģabbet vírān 

 ecnās “cins”in çoğulu; cinsler, türler, soylar. 

ecnās-ı nās [1] insan cinsleri, farklı karakterlerdeki insanlar║nev-i beşer, ademoğlu. 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

 edāní [5] alçak, aşağılık, bayağı kimseler. 
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K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

Ş1/50 erāźil ŝoģbetine cemʿ olurdı / edāní meclisinde şemʿ olurdı 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

G452/5 yörenür ʿayn-ı ʿuŝāta pend-i nāŝıģdan ġubār / düşme ey yaģyā edānínüŋ diline źem gibi 

 edeb [1] edep, terbiye; utanma, haya. 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

ednādan ednā [1] aşağıdan daha aşağı, aşağıların en aşağısı; “esfel-i sâfilîn” (Tîn, 5). 

M1/II/5 büyüklenendür ednādan ednā / allāhu aʿlem allāhu ekber 

 edrine [2] Edirne. 

Ş1/59 šururken edrine şehrinde maģzūn / gelüp bir āfitāb-ı rubʿ-ı meskūn 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

 edük [1] yumuşak sahtiyandan yapılmış meşin tabanlı, kısa konçlu mest. 

Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 

 efēal [1] daha faziletli, daha hünerli. 

Muk16/2 senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

 efendi [4] buyruğu geçen, kendisine uyulan, sahip durumundaki kimse. 

M3/V/10 kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi / her efendi ķulını her şāh ĥıdmetkārını 

M20/5 sulšānumı efendümi şāh-ı cihānumı 

G180/1 bir senüŋ gibi efendinüŋ ķulı ķurbānıyuz / ʿālemüŋ sulšānıyuz mülk-i cihānuŋ cānıyuz 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

efendi! [9] “ey efendi!”, “efendim!” 

M24/I/1 ķuluŋuz ķurbānuŋuz sensin efendi cānumuz / cānumuz cānānumuz sulšān-ı ʿālí-şanumuz 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

G330/5 efendi bir gice yaģyā ķuluŋı iģyā ķıl / dem-i mesíģ ile olan maķāl ģaķķı içün 

G393/1 egler faķíri vaʿde-i vaŝluŋ ne ģāl ise / cāndur umar efendi ne deŋlü muģāl ise 

G468/1 yoluŋda virmez isem baş ü cānı gösgötüri / benümle ķorķud efendi cihānı gösgötüri 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

efendi ķapusı [1] yeniçeri efendisinin görev yaptığı yer║bey kapısı. 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 
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efendicuġum [5] Rumeli ağzıyla “efendiciğim”.  

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegizüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/III/2 fāní cihān içinde ne bülbül ne gül ķalur / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/IV/2 ķullar başına gelmeye bunuŋ gibi belā / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

efendüm [14] “efendim!”; sevgiliye hitap. 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

G467/1 lāyıķ mıdur tırāş idesin ol ĥaš-ı teri / rūmuŋ yüzi ŝuyıdur efendüm yeŋiçeri 

G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

 efġān [10] haykırma, feryat. 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

M44/IV/1 gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unudurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 
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efġān eylemek, efġān itmek [7] feryat etmek, haykırmak. 

K5/35 ocaġa yandı zemān ile nāy ü çeng ü rebāb / iderdi mušrib-ı ţālim elinden efġānı 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

G269/1 yūsuf-ı gül-çihremi seyrümde seyrān eyledüm / cūşa geldüm aġladum āh itdüm efġān eyledüm 

efġānın göklere irgürmek [1] feryatlarını göklere erdirmek║(ayrılığıyla) daha fazla üzerek daha 

çok feryat ettirmek. 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

efġān ü feryād [1] feryatlar, haykırışlar. 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

 efkār [2] “fikr”in çoğulu. 

1. fikirler, düşünceler║akıl ve kalp meşguliyeti. 

M11/III/1söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

2. üzüntü, keder, endişe; efkâr. 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

3. iş, maslahat, tedbir. 

efkār-ı bed [1] isabetsiz iş. 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

 efkende [1] düşkün, tutkun║köle. 

Ş1/176 aġasınuŋ bugün efkendesiyüz / biz anuŋ bendesinüŋ bendesiyüz 

 eflāk [2] “felek”in çoğulu; felekler, gökler. 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

eflāküŋ šoķuz cevşeni [1] feleklerin dokuz (kat) zırhı║dokuz kat felek. 

M6/VII/5 geçer šoķınsa šoķuz cevşenine eflāküŋ / kemāndan çıķıcaķ anda tír-i berķ-ı ĥadeng 

 efrāsiyāb uzun süre İran padişahları ile savaşmış Türk kahramanı Alp Er Tunga. “korkak 

kişi” anlamına gelen Efrasiyab/Afrasiyab adını ona İranlılar vermiştir. Şehnâme‟de Ehrimen 
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taraftarı, kötü huylu bir İran düşmanı, korkunç bir kumandan olarak anılır. Türk kökenli olduğu 

için klasik şiirde yiğitlik sembolü olarak geçer. 

efrāsiyāb-ı maʿreke [1] savaşın/savaş meydanının Efrasiyab‟ı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/17 şír-i ĥudā peleng-i ġazā ģayder-i seĥā / efrāsiyāb-ı maʿreke cemşíd-i kārzār 

 efsāne [1] söz║dillere düşmüş, meşhur olmuş hikâye. 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

 efser [2] taç. 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

 efvāh [1] “fevh”in çoğulu; ağızlar. 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

 efsūn [1] büyü, füsun, tılsım. 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

efsūn eylemek [1] (adeta) büyü yapmak, tılsım yapmak.  

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

 efzūn ziyade, çok. 

efzūn olmaķ [3] artmak, fazlalaşmak. 

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

 eger [69]  

1. eğer, şayet. 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 
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G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

Ş2/153 eger yaʿķūbveş görmezsem anı / görecek gözümüz ķalmaz cihānı 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-i vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 
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G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G328/4 ŝorarsa bendesinüŋ ģālini eger ol şāh / duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh iderin 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

G500/5 ne ķadar ţālim iseŋ mihr ü vefā eyler idüŋ / ģāl-i yaģyādan eger ķılsalar āgāh seni 

eger ki, eger kim [5] eğer ki, şayet ki. 

M1/II/8 eyvāy eger kim fülk-i vücūda / lām-ı felāket olursa lenger 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G399/3 eyvāh eger ki rūz-ı ķıyāmetde bir kişi / kendüzini eyü ŝanur iken yaman çıķa 

2. bile 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı resíd 

G499/4 āĥir-i kār olur yiri maķberenüŋ ķara evi / ķırmızı gülden eylese ādem eger otaġını 

egerçi [3] gerçi, her ne kadar, … ise de 

K12/38 iŋende ĥˇār ü żaʿíf olduġuma ķılma naţar / egerçi ĥilķatüm ednā durur sözüm aʿlā 
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M6/VIII/2  virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

eġıśnā yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín [2] “Ey yardım dileyenlerin yardımcısı (Allah)! Bize 

yardım et!” 

Ş1/45 teraĥĥum yā müfíże‟l-ĥayri ve‟d-dín / eġıśnā yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

Ş2/84 melekler bu niyāza didi āmín / eġıśní yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

egin [2] sırt. 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

eglemek [2] eğlemek, oyalamak, avutmak, teselli vermek. 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

G393/1 egler faķíri vaʿde-i vaŝluŋ ne ģāl ise / cāndur umar efendi ne deŋlü muģāl ise 

 eglence [12] eğlence. 

1. eğlendiren, gönlü avutan, güzel vakit geçirten şey. 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

2. alay konusu, maskara║Hayâlî Bey. 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

 eglenmek [7] eğlenmek. 

1. avunmak, teselli bulmak║güzel vakit geçirmek. 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 
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G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

G487/4 delü göŋlüm kimüŋle eglensün / ne ĥoş eglendi yār gelmez mi 

2. vakit geçirmek, beklemek, oyalanmak║sefa sürmek. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

G487/4 delü göŋlüm kimüŋle eglensün / ne ĥoş eglendi yār gelmez mi 

eglenüp ķalmaķ [1] oyalanıp kalmak; bir türlü ayrılamamak, gereğinden uzun kalmak. 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

 egmek [3] eğmek. 

1.1. eğmek, bükmek║iki büklüm etmek. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

1.2. eğmek, bükmek║tevazu vermek. 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

1.3. eğmek, bükmek║dengesini kaybettirmek. 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

 egri [9] eğri. 

1. yamuk. 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

egriden yaradılmış zenān [1] “eğriden yaratılmış kadınlar”. “Kadın bir kaburga kemiği gibidir. 

Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı; onu doğrultmaya kalkarsan 

kırarsın, kırılması da boşanmasıdır.” şeklindeki hadisten iktibas. 

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

2. kavisli, kemerli. 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G473/7 yüzüŋdür cāmiʿ-i ģüsn ü ķaşuŋ mihrābıdur anuŋ / ki olur šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh egri 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri  

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

3. eğik olarak, eğik biçimde. 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

4. dürüst ve güvenilir olmayan; ahlâka, kanuna, namusa aykırı hareket eden. 
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K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

5. eğri, yamuk║bir hüner sahibi olmadığı hâlde haksız yere kazanç sağlayan. 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

egri eylemek [1] eğriltmek║dengesini bozmak. 

G473/1 o mest-i nāzı ŝanmaŋuz yürür geh šoġru gāh egri / nihāl-i ķaddini irdükçe eyler bād-ı āh egri 

6. bozuk, hatalı, yanlış, kötü; hakka ve asla uygun olmayan. 

egri ĥayāl itmek [1] eğri sanmak; hakkında yanlış düşünmek, dürüst olmadığını sanmak. 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

egri naţar [1] yan bakış, kötü niyetle bakma. 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

egri rāy [2] eğri düşünce; bozuk, hatalı, yanlış düşünce. 

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

6. Osmanlı döneminde fethedilmiş olan, bugün Macaristan sınırlarında yer alan Eğri (Eger) şehri 

için bkz. „diyār-ı Egri‟ md. 

 egrilik [1] eğrilik║dürüstlükten uzak olma, riya, Allah‟ın yolundan sapma. 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

egrilik itmek [1] ahlâka, kanuna, namusa aykırı hareket etmek; yanlış işler yapmak. 

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

egrilikle yürimek [1] (yengeç gibi) yan yan gitmek║ahlâkı, kanunu, namusu yok sayarak 

yaşamak║ahlâkı, kanunu, namusu yok sayarak bir yerlere gelmek. 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

 egrilmek [1] eğrilmek, eğilmek, düzgün hâli kaybolmak. 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

 ehl [1]  

1. malik, sahip; belirli bir vasfa sahip olanlar. 

ehl-i ʿadl [1] adalet sahipleri; âdiller. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

ehl-i baŝíret [1] basiret ehli, basiret sahibi, kalp gözüyle gören kimse. 

M19/VI/2 ehl-i baŝíret olmayanı eyleme murād 
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ehl-i cefā [1] zalimler. 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

ehl-i cünūn [1] cünun ehli; mecnunlar, deliler, meczuplar. 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

ehl-i dād [2] adalet ehli; âdil, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmayan. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

ehl-i ēalāl [1] dalalet ehli; sapkın. 

K20/40 yüzi zemíne sürilür miśāl-i berg-i ĥazān / ķaçan hevāsına tābiʿ olur bir ehl-i ēalāl 

ehl-i derd [6] dert ehli; dertliler║âşıklar. 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

ehl-i dil [10] gönül adamı, ârif. 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

M41/III/2 ehl-i diller cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G115/7 ehl-i diller diline düş nitekim ķand-i nebāt / naţm ile aduŋı yaģyā gibi iģyā idegör 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 

ehl-i dín [1] din ehli; dindar. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

ehl-i dünyā [13] dünya ehli; dünyaya bağlananlar. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 
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M15/III/1 cennet-i kūyuŋ olupdur ehl-i dünyādan ıraķ / varamazlardı ķapuŋa olmasa ʿışķuŋ burāķ 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

G381/5 ŝāģib-i idrāk-i pāküz ķaydı yoķ dívāneyüz / ehl-i dünyānuŋ temāşāsı naŝíģatdür bize 

ehl-i fenā [3] fena ehli. 

1. faniler║insanlar. 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

2. fenaya erenler, varlıktan sıyrılarak Hakk‟a erişen kimseler. 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

ehl-i fesād [1] fesat ehli, dinde fesat çıkaranlar║Kızılbaşlar. 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

ehl-i ġazā [2] gaza ehli; gaziler. 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

ehl-i günāh [1] günah ehli; günah işleyenler, günahkârlar. 

M1/III/9 ehl-i günāha ķarışmaz oldum / şeyšānlarumı āvāre ķıldum 

ehl-i ģaķíķat [1] hakikat ehli; hakikati görüp bilenler, doğru yoldan ayrılmayanlar; tasavvufi 

mertebelerden biri olan hakikat mertebesinde bulunanlar. 

Ş2/9 budur ehl-i ģaķíķat ittifāķı / ki lā ĥallāķe illā ĥayyü bāķí 

ehl-i ģāl [17] hâl sahibi, manevi sır ve tecellilere erişmiş, farkındalık kazanmış kimseler. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

M1/V/2 ʿayn-ı ʿazízüŋ ķıble-nümādur / ey ehl-i ģālüŋ ferĥunde-fāli 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 
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G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

G445/4 gün gibi pír-i cihān-díde olınca ehl-i ģāl / cān gibi bu ʿālem-i bālāya olur himmeti 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 

ehl-i ģālet [1] hâl sahibi, manevi sır ve tecellilere erişmiş, farkındalık kazanmış kimse; bu 

farkındalıkla vecde gelenler. 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

ehl-i hevā [11]  

1. nefislerinin arzu ve isteklerine uyanlar. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 

K23/9 muŝāhib olmadı ehl-i hevāya ʿömrinde / vücūdı oldı anuŋ şemʿ-i bezm-i raģmāní 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

M1/IV/1 iller zebūnı manŝıb esíri / ehl-i hevānuŋ hengāme-gíri 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

2. hovarda. 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

ehl-i ĥıred [2] akıl sahipleri, âkiller. 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

ehl-i ģükm [1] hüküm sahibi, hâkim. 
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M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

ehl-i hüner [1] hüner ehli, hüner sahibi. 

K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 

ehl-i ʿışķ [6] aşk ehli, âşıklar. 

Ş1/160 yanaldan gün gibi ģüsni çerāġı / eridi ehl-i ʿışķuŋ baġrı yaġı 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-ı tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G244/4 ķorķutma ehl-i ʿışķ olanı ķahr-ı dehr ile / el-ʿışķu lā-yaēurru bi-şeyʾin ve lā-yuĥıl 

G419/6 ehl-i ʿışķa şemʿ-i bezm-ārā yiter rūşen delíl / başını kesseŋ dimez rāzını ķašʿā kimseye 

ehl-i ıttılāʿ [1] öğrenip bilenler, haberdar olanlar. 

G112/3 niķāb-ı şāhid-i maķŝūd imiş bildüm bu dünyāyı / maģabbet ʿāşıķ-ı şeydāyı ehl-i ıttılāʿ eyler 

ehl-i ʿıyāl [2] geçimini sağlamak zorunda bulunduğu bir aile sahibi olanlar. 

K20/46 benefşe gibi šutup bāġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

K22/17 bir benüm gibi ķanı merd-i ġaríb ehl-i ʿıyāl / lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem ü maţlūm-ı cihān 

ehl-i ʿilm [1] ilim sahibi; âlim. 

K27/13 bir ehl-i ʿilmdür ki yanında müsāvídür / ŝaff-ı niʿāl ü ŝadr-ı ŝadāret ki var ʿıyān 

ehl-i ímān [5] imanlı, iman sahibi kimseler, inananlar. 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzımíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

K5/27 binā-yı cāmiʿi anķā-yı ģikmete beŋzer / ķanadı altına almışdur ehl-i ímānı 

K6/14 ʿulüvv-i himmeti şāh-ı vilāyetüŋ her gāh / velāyet ehli ider cümle ehl-i ímānı 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

ehl-i ʿinād [1] inat ehli; bir davada inatlaşanlar. 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

ehl-i ʿirfān [4] irfan ehli; marifet sahipleri, ârifler. 

M6/IV/1 çü oldı meśʾele maʿlūm ehl-i ʿirfāna / irişdi zemzeme-i baģś bürc-i keyvāna  

G363/4 ehl-i ʿirfāna yetiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

Muk7/10 bildürürler kişiye miķdārın / ehl-i ʿirfāna itmesün inkār 

ehl-i islām [3] İslam ehli; Müslümanlar. 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 
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K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

ehl-i ʿiŝyān [1] isyan ehli; asiler. 

K23/27 aʿdāyı aģsen-i tedbír ile zebūn itdi / iŋende ķalmadı küffāruŋ ehl-i ʿiŝyānı 

ehl-i kemāl [10] ilim ve fazilet sahibi, kâmil insanlar. 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

K8/30 şādmānem aŋa kim ikrām ider ehl-i kemāl / cevherí ķadrini bilmez kimse illā cevherí 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

K20/7 ayaķlama ģaźer it bāġbān-ı ķudretden / şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķdur ehl-i kemāl 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģa-i šayyibesinden dil ü cān 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

G480/1 ʿilm-i nihānumuz ider ehl-i kemāli mübtedí / ĥalķuŋ ebü‟l-meʿārifi bilmedi daĥı ebcedi 

ehl-i küfr [2] küfür ehli; kâfirler. 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

Ş2/22 yaķaldan şerʿ ile rūşen çerāġı / eridi ehl-i küfrüŋ baġrı yaġı 

ehl-i maʿrifet [2] marifet ehli. 

1. ârifler. 

K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

2. kitabî ilim sahipleri. 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

ehl-i mevlā [1] kalbini yalnız Allah‟a bağlayanlar, Hak erleri, veliler. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

ehl-i naţar [7] basiret sahipleri. 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe hasret olan ehl-i naţar 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 
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ehl-i nifāķ [1] nifak çıkaranlar, bozgunculuğa ve fitneye sebep olanlar, münafıklar. 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

ehl-i niyāz [2] niyaz ehli; âşıklar. 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

Ş2/224 niçe bir çignede ehl-i niyāzı / çeke šutsun ʿinān-ı esb-i nāzı 

ehl-i riyāżet [2] riyazet ehli. Nefsini kıran, dünya lezzetlerinden uzaklaşıp kanaatle, perhizle 

yaşayan kimse; nefsini terbiye eden sufi. 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

ehl-i ŝafā [6] her türlü manevi kirden arınmış bir kalbe ve gönül şenliğine sahip kimseler, gönül 

erleri. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M8/VII /5 enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

G94/5 cānib-i ģaķķa teveccüh eylese ehl-i ŝafā / ʿaynı ile kaʿbe-i maķŝūdını peydā görür 

G452/4 pāyüŋe aķsun dir iseŋ kaʿbeveş ehl-i ŝafā / göŋül alçaķlıġın eyle šurı šur zemzem gibi 

ehl-i seĥā [1] cömert kimse. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

ehl-i sūz [1] gönül yanıklığı olanlar; âşıklar. 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

ehl-i sülūk [3] süluk ehli; salikler. 

M1/V/9 ehl-i sülūküŋ bāl ü peridür / bu ķavl-i hādí bu beyt-i ʿālí 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 

ehl-i şefķat [1] şefkatli, müşfik, yufka yürekli. 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

ehl-i şevķ [3] şevk sahipleri; şiddetli bir kavuşma arzusuyla yanıp tutuşan, Allah‟a ulaşmayı 

isteyen kimseler. 

K3/14 ehl-i şevķüŋ ʿālem-i envārı cāy-i lā-yezāl / meclis-i ümmet maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 
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G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bugün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

ehl-i şirk [1] şirk ehli; müşrikler. 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

ehl-i şühūd [1] müşahede ehli; bütün varlıklarda Allah‟ın zuhur ve tecellilerini gören kimseler. 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

ehl-i šaríķat [1] tarikat ehli; Hakk‟a ulaşmak için tasavvuf yolunu benimseyen kimseler. 

K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

ehl-i tevāżuʿ [1] tevazu sahibi, mütevazı, başı önde. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

ehl-i tevekkül [1] tevekkül sahibi; her türlü sebebe yapıştıktan sonra kadere razı olarak sonucunu 

Allah‟tan bekleyen, işlerini Allah‟a bırakan ve Allah‟a sıkı sıkıya güvenen kimse. 

G425/4 ŝofí odur ki yüzi ŝuyın yire ŝalmaya / ehl-i tevekkül ola temennāsı olmaya 

ehl-i tezvír [2] tezvir ehli, yalan dolanla ara bozan kimseler, dedikoducular. 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

M5/III/2 kişide ne rāģat-i dünyā ķalur ne āĥiret / muķteżāsınca olursa ehl-i tezvírüŋ müdām 

2. bir işin gerektirdiği bütün niteliklere sahip olan, o işte maharetli, ehliyetli, usta kimse; erbap. 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

ehl-i rezm [1] usta savaşçı, cengâver. 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

ehl-i silāģ [1] iyi silah kullanan usta savaşçı, silahşor. 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

ehl-i yaķín [1] yakîn sahipleri; herhangi bir delile ihtiyaç duymaksızın sadece iman kuvvetiyle 

müşahede ederek bilenler. 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

ehl-i ţāhir [1] zahir ehli; işin şeklinde kalan, mana ehli olmayan kimseler. 

G475/4 söylemez nā-dāna açılmaz kitāb-ı manšıķuz / aŋlamaz bilmez çıķarmaz ehl-i ţāhirler bizi 

3. bir yerin sakinleri, belirli bir yerde bulunanlar. 

ehl-i bezm [1] meclistekiler, meclisin müdavimleri, rintler. 

G430/4 ehl-i bezmüŋ ayaġın almaġa ķaŝd itmişsin / gel e ey zāhid-i nā-dān iriş e meydāna 

ehl-i bezm-i ʿışķ [1] aşk meclisinin müdavimleri. 
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G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

ehl-i cennet [1] cennet ehli; cennetlikler. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

ehl-i cihān [1] cihan ehli; bütün insanlar, herkes. 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

ehl-i cinān [1] cennet ehli; cennetlikler. 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

ehl-i dívān [2] divan/dergâh mensupları. 

║Osmanlı askerleri, gaziler. 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

║Eyüp Sultan Türbesi‟nin ziyaretçileri. 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān [1] Kaşan‟ın, Horasan‟ın, Irak‟ın ve Isfehan‟ın halkları. 

K2/33 işidüp ʿadlüŋ ķulaķdan ʿāşıķ olmışdur şehā / ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān 

ehl-i ķubūr [1] kabir ehli; ölüler. 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāna tír 

ehl-i münācāt [1] (Şehzade Mehmed‟in kabri başında) dua edenler. 

M7/VII/6 ģaķ raģmet eylesün diyene raģmet eylesün / ķabr-i müníri ehl-i münācāta šūr ola 

ehl-i nār [2] ateş ehli; cehennemlikler. 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

ehl-i semā [1] göğün sakinleri; melekler. 

M46/11 didi ehl-i semā aŋa tāríĥ / ķıldı ʿazm-i sümüv lešāfetden 

ehl-i seyrān [1] gezip etrafı seyredenler. 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibi ehl-i seyrānı 

ehl-i ŝoģbet [1] sohbet meclisinde bulunanlar. 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

ehl-i şikār [1] avcılar, padişahla birlikte avlanan kimseler. 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

ehl-i temāşā [1] seyirciler. 
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Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

ehl-i vilāyet [2]  

1. velayet ehli, veli. 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

2. vilayet ehli, şehrin ahalisinden olan kimse║veli. 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i vilāyet 

ehliyyet [1] kişinin bir işi yapma kudretini elinde bulundurmasına imkân veren kabiliyet, 

liyakat ve kifayet. 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

 ehrimen [4] dev, şeytan║şeytan yaradılışlı kimseler, rakipler. 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

 ejdehā [3], ejderhā [1] ejderha. 

K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

║Sava ve Tırava nehirleri. 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

ejdehā-yı dü-ser [1] iki başlı ejderha║dünya çadırı║dünya. 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

ejdehā-yı heft-ser [2] yedi başlı ejderha. 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

║dünya. 

M7/III/2 bu ejdehā-yı heft-sere olmadın ġıdā / taģsín aŋa ki āĥiretinüŋ ġamını yer 

ejdehā-peyker livā [2] ejderha motifli sancak. 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

 ejder [2] büyük yılan; ejderha. 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 
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M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

ejder-i āh [2] ah ejderi. 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

ejder-i firāķ [1] ayrılık ejderi. 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

ejder-i símín [1] gümüş ejder; gümüşten/gümüş renkli iri yılan║Kırkçeşme suyu. 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

 eģaķ [1] layık, müstehak. 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

 ehālí [1] bir yerin sakinleri, ahali. 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

 ekābir [3] “ekber”in çoğulu; büyükler, ileri gelen kimseler, yüksek mevkilerde 

bulunanlar. 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 

G471/2 ʿayn-ı ʿavāmı gözlemez mūźíler izin izlemez / il gözine faķír olur āĥiretüŋ ekābiri 

ekābir-i nās [1] halkın ekâbiri, kudret ve mevki sahipleri. 

G508/4 ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā olur ekābir-i nās / biri birin yimek umar deŋizde māhí gibi 

 ekābirāne [1] ekâbircesine, ekâbirin olduğu/yaptığı gibi. 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

 ekābirlenmek [1] istiğna göstermek, burun kıvırmak. 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

 eķālím [1] “iķlím”in çoğulu; iklimler, ülkeler║bütün dünya. 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

 ekmek [1] bir bahane ile atlatmak║telef etmek. 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

 ekśer [2] çoğunlukla, genellikle, ekseriyetle. 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

 ekśeriyyā [2] çoğunlukla, genellikle, ekseriyetle. 
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G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

 eksilmek [1] azalmak║eksik olmak║yok olmak. 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

 eksük eksik. 

eksük olmamaķ [3] her zaman var olmak, hep bulunmak. 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

Muk7/12 ŝubģveş mihr-i yāre ŝādıķsın / eksük olmaz ʿadāvet-i şeb-i tār 

 eksüklik [2] eksiklik, noksanlık, kusur; kemale sahip bulunmama. 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

eksükligine ķalmamaķ [1] kusuruna bakmamak. 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

 ektilik [1] tufeylilik, birinin peşine takılıp dolaşma. 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

el açmaķ [5], el götürmek [1], el ķaldurmaķ [2], elini duʿāya ķaldurmaķ [2] dua için el açmak, 

ellerini kaldırmak. 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K6/34 elini gerçek erenler duʿāya ķaldursa / derūn-ı dilden olur evvelā aŋa śāní 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

Ş1/89 çenār el ķaldurup eyler niyāzı / nihāl-i gül ķılur šurmaz nemāzı 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

el arķasını yire ķomaķ [2], el arķasını yir yüzine ķoymaķ [1] pes etmek, mağlubiyetini 

kabullenmek. 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 
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K18/15 kodı el arķasını yir yüzine mihr-i münír / ʿalem-i ʿilm ü veķārı olalı hemçü cibāl 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

el ķavşurmaķ [1] hizmetinde bulunulan, saygı gösterilen kimse karşısında ellerini kavuşturup 

ayakta durmak; “el pençe divan durmak” şeklinde de kullanılır. 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

el ucı ile [1] el ucuyla║isteksizce, gönülsüzce. 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

el ŝunmaķ [2]  

1.1. el uzatmak║uzanmak. 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

1.1. el uzatmak║yeltenmek, cüret etmek. 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

elde düşürmemek, elinden düşürmemek [2] elinden bırakmamak, daima elinde tutmak║(bir işi) 

ısrarla ve istikrarla yapmaya devam etmek. 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

elden gitmek [5] elden çıkmak, elden uçmak, kaybedilmek║(G137/1‟deki ikinci tanık hariç) 

geçip gitmek. 

G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

elden ķaçurmaķ [3] elden kaçırmak, elinden uçurmak, kaybetmek. 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

elden ķomamaķ [3] elden bırakmamak. 

1. sıkıca yapışmak║ısrarla talep etmek. 

K1/66 ve‟l-ģāŝıl elinden ķomaya dāmen-i ʿafvüŋ / maģşer güni olduķda öle dirile yaģyā 

2. bir iş yapmaya ısrarla, istikrarla devam etmek. 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 
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G286/6 bir ayaġ üzre biŋ ayaķ olsa elden ķomayam / cām-ı ʿışķı sāķiyā maģşerde ölem dirilem 

ele girmek [11] 

1. elde edilmek, sahip olunmak. 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

Ş2/216 öŋince sínemi vírān iderdüm / ele girse ķoyun ķurbān iderdüm 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

G179/1 cān tende iken būse-i cānān ele girmez / bildüm anı cān virmeyicek cān ele girmez 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

2. elde bulunmak, baki kalmak. 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

3. ele geçmek, fethedilmek. 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

… eli altında ķalmaķ [1] …(n)(I)n gadrine uğramak, … tarafından makhur edilmek. 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

eli boş gitmek [1] eli boş dönmek; umduğunu elde edemeden dönmek. 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

eli degmemek [1] fırsat ve vakit bulamamak. 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

eli ditremek [1] (yaşlılıktan/korkudan) elleri titremek. 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

eli irişmek [1] eli erişmek, eli değmek║vasıl olmak, ele geçirmek. 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

eli ķana boyanmaķ [1] eli kana bulanmak║kan dökmek, can almak. 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

eli varmamaķ [1] eli gitmemek║gönlü razı olmamak. 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

elin(i) almaķ [2] elinden tutmak. 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 
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1.1. elinden tut(up kaldırmak)║ihsan göstermek, yardımcı olmak, medetkâr olmak. 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

elin uzatmaķ [1] musafaha için elini uzatmak║(bayram hilâli) gökyüzünde belirmek. 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

elindedür [1] muktedirdir; tasarrufuna bağlıdır. 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / nite ki mülk-i ferenduş ile alamanı 

elinden [14] “el”inden║sebebiyle, nedeniyle, …n(I)n yaptıkları yüzünden. 

K5/35 ocaġa yandı zemān ile nāy ü çeng ü rebāb / iderdi mušrib-ı ţālim elinden efġānı 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

Ş2/236 nitekim díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng / elinden ķanlar aġlar kāse-i reng 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

elinden geldügi [1], elinden gelen [1] elinden gelen, gücünün yettiği║“el”inden gelen. 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

elini almaķ [3]  

1.1. elinden tutmak║yardım etmek. 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

1.2. elinden tutmak║merhamet etmek. 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

elini gögsine ķoymaķ [2] elini göğsünün üzerine koyup merhaba deme usulü; eli göğsün üzerine 

götürmek suretiyle selam vermek. 
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G257/1 elini gögsine ķoyup bugün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

elini yeŋine çekmek [1] elini yenine çekmek, elini yeninin içine sokup gizlemek║bir işten el 

çekmek, bir şeyi yapmaya son vermek. 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

elini yüzine šutmaķ [1] yüzünü elleriyle gizlemek.  

G238/5 šutdı elini yüzine bizden ģicāb idüp / bir yire geldi māh ile gūyā ki beş hilāl 

elinüŋ altındaġı [1] elinin altındaki║gücünün yettiği. 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

elümden ne gelür [1] “elimden ne gelir?”, “elimden bir şey gelmez”, “başka çarem yok”. 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

 el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh [1] “köle her şeyiyle efendisine aittir.” 

G364/5 yaģyā ķulınuŋ māmeleki ol meliküŋdür / el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh 

 el-ān [3] şimdi, şu anda. 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān iyeldüm 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

G36/2 öpmege el virmedi düşdüm ayaġına anuŋ / sāķí-i gül-çihrenüŋ el-ān elinden el-ġıyāś 

 elçi [1] bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse. 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

 elem [9] acı, derin keder, ızdırap, endişe. 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

elem-i ʿālem [1], elem-i dehr [1] dünyanın kederi, ızdırabı; dünya hayatında karşılaşılan sıkıntı ve 

üzüntüler. 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 
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G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

elem-i cāhil ü nā-dān [1] cahilin, marifetsizin ettiği eziyet ve can sıkması. 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

elem-i ġurbet [1] gurbetin acısı, ızdırabı. 

G66/1 elem-i ġurbet ile dilde ġam-ı fürķat var / ne sürūr ü ne ģużūr ne refāģiyyet var 

elem-i lem-yezelí [1] ebedî azap. 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

elem deŋizlerine/baģrine ġarķ itmek [2] azap ve kaygı denizlerine gark etmek; ızdırap ve endişe 

içinde boğmak.  

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı  

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

 el-firāķ u el-firāķ [1] “ayrılık, ah ayrılık!” 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

 el-ġıyāś [7] “elaman!”, “medet!”, “imdat!” 

G36/1 merģabā itmez geçer cānān elinden el-ġıyāś / el-ġıyāś ol ţālim ü fettān elinden el-ġıyāś 

G36/2 öpmege el virmedi düşdüm ayaġına anuŋ / sāķí-i gül-çihrenüŋ el-ān elinden el-ġıyāś 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yi miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

el-ġıyāś ķılmaķ [2] feryat edip imdat istemek. 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

 el-ģaķ [2] doğrusu, hiç şüphesiz, gerçekten. 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

 el-ģamdü li‟llāh [1] Allah‟a hamd olsun. 

M1/III/7 el-ģamdüli‟llāh ķāl oldı ķalbüm / ʿışķ āteşinde yandum yaķıldum 

el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím [1] yüce Allah‟a hamd olsun. 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf [1] lütuf sahibi olan Allah‟a hamd olsun. 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 
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 el-ģaźer [3] “sakın!”, “aman!” 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

 el-ʿışķu ģālí ve‟ş-şevķu bālí el-ģaķķu ʿālí aʿle‟l-eʿālí [1] “aşk benim hâlimdir, şevk de 

kanadımdır; Allah yücedir ve bütün yücelerin de üstündedir.” 

M1/V/1 el-ʿışķu ģālí ve‟ş-şevķu bālí / el-ģaķķu ʿālí aʿle‟l-eʿālí  

 el-ʿışķu lā-yaēurru bi-şeyʾin ve lā-yuĥıl [1] “aşk hiçbir şeye zarar vermez ve bozmaz.” 

G244/4 ķorķutma ehl-i ʿışķ olanı ķahr-ı dehr ile / el-ʿışķu lā-yaēurru bi-şeyʾin ve lā-yuĥıl 

 elif [24]  

1. Arap alfabesinin ilk harfi (ا). 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

1.1. elif harfi║(boy için) elif harfi gibi uzun ve düzgün. 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

elif ķaddini dāl eylemek [1] elif gibi düzgün boyunu dal harfine çevirmek; belini bükmek. 

M35/IV/1ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 
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elif ķaddini lām ķılmaķ [2] elif gibi düzgün boyunu lam harfine çevirmek; ibadetten iki büklüm 

olmak. 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

elif ü nūn [1] elif (ا) ve nun (ن)║sevgilinin boyu ve kaşı. 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

2. âşıkların aşklarının büyüklüğünü göstermek üzere göğüsleri üzerine kesici aletlerle açtıkları 

elif harfine benzeyen ince, uzun yarıklar. 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

G439/3 zeyn eyledüm elifler ile levģ-i sínemi / her biri şāh-rāh-ı diyār-ı ʿadem gibi 

elif çekmek [2] aşkının büyüklüğünü göstermek üzere göğüs üzerine kesici bir aletle elif harfine 

benzeyen ince, uzun yarıklar açmak. 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

 elif-ķad [3] elif harfi gibi uzun boylu ve düzgün endamlı (güzel/sevgili). 

G265/4 ol elif-ķad selāmum almayalı / dālveş ġuŝŝadan dü-tā oldum 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 

 elif-ķāmet [5] elif harfi gibi uzun boylu ve düzgün endamlı (güzel/sevgili). 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

G458/2 ol elif-ķāmetüm āl ile göŋül alur imiş / bir selām ile benüm ķāmetümi lām itdi 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

 el-ķıŝŝa [3] sözün kısası, kısacası. 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 
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 elšāf [2] “lušf”un çoğulu; lütuflar, ihsanlar. 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

elšāf ü ʿināyetler itmek [1] lütuflarda, ihsanlarda bulunmak. 

K1/32 elšāf ü ʿināyetler idüp rabb-i müheymin / ķılmışdı anı ĥulķ-ı ʿaţímiyle mürebbā 

 elvara [11] olur da, belki, ihtimal ki. 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

G22/3 söylemez yüzüme baķmaz varayın āh ideyin / ola elvara ģabíbüŋ kelímātine sebeb 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

 el-vedāʿ [2] bir daha görülemeyeceği ya da araya uzun bir ayrılık gireceği düşünülen 

kimselere, nesnelere ya da soyut durumlara hitaben söylenen, “Allahaısmarladık, artık 

ayrılıyoruz” anlamında veda sözü. 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ [7] 

M15/I/3 geldi rūz-i fürķat oldı kūs-i rıģlet istimāʿ / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/II/3 yā resūlu‟llāh bizi yaķdı bu ģasret günleri / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/III/3 el-firāķ u el-firāķ u el-firāķ u el-firāķ / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/IV/3 mihr-i devlet āsümānısın şefāʿat kānısın / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/V/3 evvelín ü āĥirín ü šayyibín ü šāhirín / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/VI/3 her birine āh ü zār ile olur vird-i zebān / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M15/VII/3 ey resūlüŋ türbesi ey şehr-i faĥrü‟l-enbiyā / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

 emān [1] eminlik, korkusuzluk, güven, itminan. 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

emān virmek [2] aman vermek. 
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1.1. bağışlamak, affetmek, izin vermek. 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

1.2. mühlet vermek. 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

emān ķāġıdı virilmek [1] vire kâğıdı (=amannâme) verilmek; bağışlanma ya da canının korunması 

hususunda yazılı taahhütte bulunulmak. 

K19/16 emān kāġıdı virilmedi saŋa ţāhir / ġam-ı günāhdan olmaķ revā mı şimdi emín 

 emānāt “emānet”in çoğulu; emanetler. 

emānāta ĥāyin olmaķ [1] emanetlere hıyanet etmek. 

Ş1/27 olup ģaķķuŋ emānātına ĥāyin / gözedür gözlerüm nefsüm ķolayın 

emír-i ēarb ü ģarb [1] savaş emiri, serdar, kumandan║savaşta önde giden║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/1 celís-i muŝšafādur bu enís-i murteżādur bu / emír-i ēarb ü ģarb ü merd-i meydān-ı ġazādur bu 

emín-i dín-i nebí [1] Hazreti Peygamber‟in dininin emini; bu dine hıyaneti olmayan, 

inak║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

emír-i kelām [1] sözün efendisi, söz (ülkesinin) hâkimi║Yahya. 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

emír-i mülk-i naţm olmaķ [1] nazım ülkesinin hâkimi/padişahı olmak. 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

emír-i pāk-dil [1] temiz yürekli paşa║Mustafa Paşa. 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

 emírāne [1] beylere yaraşır şekilde. 

K23/1 vezír-i aʿţam-ı ŝāģib-ķırān-ı ʿośmāní / żiyāfet itdi emírāne şāh-ı şirvānı 

emírü‟l-müʾminín [4] müminlerin emiri, müminlerin başı, İslam halifesi. 

║Yavuz Sultan Selim. 

K2/21 ţıll-i ģaķ sulšān-bin-sulšān emírü‟l-müʾminín / ġāzí-i devr-i zemān sulšān selím-i kām-rān 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/22 āl-i ʿośmānuŋ çerāġı nūr-i çeşm-i evliyā / şeh süleymān-ı zemān yaʿní emírü‟l-müʾminín 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

Ş2/32 şehenşāh-ı cihān ü ţıll-i raģmān / emírü‟l-müʾminín sulšān süleymān 
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 emmā, emmā ki(m) [33] amma, lâkin, şu da var ki. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

M11/III/1 söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/IV/2 aŋa ķaldı kim düşem šaġlara āh ü zār ile / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

Ş2/172 biri ģammāmcı-oġlı memidür / perí-peykerdür emmā ādemídür 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

G79/1 rind olan maʿşūķını fāş eylemez mestūr ider / ġayriler ʿışķ ile emmā kendüyi meşhūr ider 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

G454/1 yār idi maķŝūd olan emmā n‟idem kim gelmedi / geldi hep maķŝūdum olmayan o ţālim gelmedi 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 



542 
 

 emmāre [1] kişiye günahı, kötülükleri, şehveti emreden nefis mertebesi olan “nefs-i 

emmâre”nin kısaltılmışı. 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

 emr [5]  

1. emir, buyruk, hüküm. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

emr ķılmaķ [1] buyurmak, söylemek. 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

emr-i ĥudā [1] Allah‟ın emri, Allah‟ın takdiri. 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

emr-i rabbāní [1] ilahi emir. 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

emr-i şerʿ-i sübģāní [1] ilahi şeriatin/dinin hükmü. 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

emr-i taķdír [1] takdîrî emir, kevnî emir; Allah‟ın bir şeyin olmasını dilediğinde ona emrinin 

sadece “ol” demesi ve o şeyin de oluvermesi. 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

2. ferman. 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

emr-i şeríf [1] emr-i padişah, fermân-ı hümâyûn. 

M46/4 rifʿate vārid oldı emr-i şeríf / nā-gehān dergeh-i ʿadāletden 

3. hadise. 

emr-i ʿaţím [1] büyük hadise║Şehzade Mustafa‟nın sünnet düğünü. 

M6/III/6 nedür bu ŝoģbet-i ʿālí nedür bu bezm-i ŝafā / nedür bu ʿişret-i şādí nedür bu emr-i ʿaţím 

emr-i muʿţam [1] büyük hadise║Şehzade Mustafa‟nın ölümü. 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

4. şey, nesne. 
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emr-i muģāl [2] gerçekleşmesi imkânsız şey. 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

 emśāl [2] “miśl”in çoğulu; eş olanlar, benzerler, akran. 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

emseytü bi‟l-ehālí eŝģabtü bi‟l-kerāme der ķašraí nihān-est deryā-yı ʿilm-i yezdān [1] “ehil 

kimselerle yattım, kerâmetle kalktım. Allah‟ın ilminin denizi bir damlanın içinde gizlidir.” 

G322/3 emseytü bi‟l-ehālí eŝģabtü bi‟l-kerāme / der ķašraí nihān-est deryā-yı ʿilm-i yezdān 

 emvāc [3] “mevc”in çoğulu; dalgalar. 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

emvāc-ı baģr-i ģayret [1] hayret denizinin dalgaları  âşıkların alayı, bütün âşıklar. 

G507/3 envār-ı bāġ-ı ķudret cemʿiyyet-i ģabíbān / emvāc-ı baģr-i ģayret ʿāşıķlaruŋ alayı 

emvāc-ı baģr-i ʿışķ(ı) [1] (Yahya‟nın) aşk denizinin dalgaları  Yahya‟nın şiirlerinin satırları. 

G391/5 sušūr-ı naţmıdur emvāc-ı baģr-i ʿışķı yaģyānuŋ / gözi nār-ı tecellāda dili šūr-ı temennāda 

emvāc-ı baģr-i ʿizzet(i) [1] (memduhun) yücelik denizinin dalgaları  beyaz sakallar. 

G448/2 kendüyi envār ile hemvār idüp mūy-i sefíd / yüze gelmiş ŝanasın emvāc-ı baģr-i ʿizzeti 

emvāc-ı deryā [1] denizdeki dalgalar  zırh giymiş gaziler. 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 

emvāc-ı deryā-yı cefā [1] azap denizinin dalgaları  elde kılıçlarla gaziler alayı (düşmanların 

gözüne). 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

emvāc-ı deryā-yı ŝafā [1] safa denizinin dalgaları  beyaz sarıklı salihler ordusu. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

 enāniyyet [1] benlik, benlik davası gütme, kibir. 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

 enbān [3] heybe, dağarcık. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

K5/10 ŝafāsı lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí / šaríķ-ı āb-ı revānı kerāmet enbānı 
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K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

 enbiyā [3] “nebí”nin çoğulu; nebiler, peygamberler. 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

enbiyā vü evliyā [1] peygamberler ve veliler. 

G188/1 enbíya vü evliyāyı ķılma kendüŋe ķıyās / źü‟l-ģayāt ile bir olmaz yazılan taŝvír-i nās 

 encüm [16] “necm”in çoğulu; yıldızlar. 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

 Ay gelinin başına saçılan altın. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

K13/24 başına encümden olurlar felekler zer-feşān / ķoduġıyçün āsitānına ʿarūs-ı meh cebín 

 goncalar. 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

 gümüş hilâl saksısındaki taze karanfiller. 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

 askerler. 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

 kırmızı güller. 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

 sevgilinin güzelliğini seyretmek için meleklerin dünya tarafına açtıkları pencereler. 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

 bahçedeki turunçlar. 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

 sevgiliye kıyasla dünya güzelleri. 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

 dünya dışı âleme açılan pencereler. 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 
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 yârin sevgisiyle Yahya‟nın hâlinin perişanlığı. 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

 şehrin ay yüzlü güzelleri. 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

encüm-i çerĥ [1] gökteki yıldızlar. 

Ş2/193 biri ĥaššı güzel bir ĥūb-ı kātib / olupdur encüm-i çerĥe muģāsib 

encüm-i çerĥ-i felek [1] felek çarkındaki yıldızlar  haşhaş tanesi (âşıkların gözüne). 

G127/1 ʿayn-ı ʿuşşāķa cihān ĥāne-i evbāş gelür / encüm-i çerĥ-i felek dāne-i ĥaşĥāş gelür 

encüm-i deyr-i ʿālem [1] âlem kilisesinin yıldızları. 

G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

encüm-i dıraĥşān [1] parlak yıldızlar  feleğin gül bahçesinde açılmış güller. 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

encüm-i dürrí [1] inci gibi parlayan yıldızlar. 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

encüm-i eflāk [1] göklerdeki yıldızlar. 

K22/25 biri birine ider ʿayn-ı ʿadāvetle naţar / anuŋ içün irişür encüm-i eflāke ķırān 

encüm-i eşk [2] gözyaşı yıldızları; yıldızlara benzeyen gözyaşları. 

 sevgili güneş gibi parlak kılıcını çektiğinde gözden kaybolan çiy taneleri. 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

 Yahya‟nın gamdan perişanlığı. 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

encüm-i naĥs ile ķırān eylemek [1] uğursuzluk/şeamet yıldızlarıyla kıran etmek/bir burçta 

buluşmak║rüşvet altını toplamak. 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

encüm-i semā [2] gökyüzündeki yıldızlar.  

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

encüm-i seyyār, encüm-i seyyāre [6] hareket eden yıldızlar, gezegenler. 

K28/29 ĥayra döner işi āĥir encüm-i seyyāreveş / ādemí-zāduŋ ķaçan kim ĥayra olsa niyyeti 

 ellerinde yay ve oklarla solaklar. 
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K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

 gözü açıklar, basiret sahipleri. 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

M3/IV/2 gözi açuķlardan idi encüm-i seyyāreveş / kímyā idi ülü‟l-ebŝāra ʿayn-ı šalʿati 

G356/2 gözi açuķlardan olduķ encüm-i seyyāreveş / anı taģŝíl eyledük ʿışķ ile bídār olmadan 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

şeref burcundaki gezegenler  tülbentteki kırmızı güller. 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

encüm-i şehlā [2] şehla yıldızlar. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yir yir turunc 

encüm-i tābende [4] parlak yıldızlar. 

Miraç Gecesi‟ndeki parlak yıldızlar  gülbahçesi kesilmiş gökyüzündeki kırmızı güller. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

 demir zırh kuşanmış yiğitler. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

 gözü açıklar, basiret sahipleri. 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

 geceyi ibadetle ve zikirle ihya edenler. 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

encüm gibi yire dökilmek [1] (kıyamet gününü andırırcasına) yıldızlar gibi yerlere dökülmek. 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 

 endām [10]  

1. gövde, beden, ten. 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

K13/30 kime kim rūy-i celālüŋ göstere ķavs-i ķażā / ola her bir mūyı endāmında bir tír-i defín 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

endāmı ĥazān yapraġı gibi ditremek [1] bütün vücudu hazan yaprağı gibi titremek║heyecandan 

yaprak gibi titremek. 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 
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2. boy bos. 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

2.1. zat. 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

3.1. zat║diziliş, düzen. 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

 endíşe [1] düşünce. 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

 eŋek çene. 

eŋegin baġlamaķ [1] çenesini bağlamak; ölü kefenlenirken çenesinin düşüp açık kalmasını 

engellemek için bağlanması║sakalın çeneyi kulaklara kadar kaplaması. 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

 ene‟l-ģaķ [1] “ben Hakk‟ım”; Hallâc-ı Mansûr‟un vecd hâlindeyken söylediği, idamına 

sebep olan söz. 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

 engüşt [3] parmak. K1/43‟te Hazreti Muhammed‟in şakku‟l-kamer mucizesinden 

bahsedilmektedir. 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

engüşt-i penc düz degül [1] “beş parmak aynı boyda değil”; “beş parmağın beşi bir değil”. “belirli 

bir topluluğa mensup olanların hepsi bir olmaz, aralarında muhakkak farklılıklar olur” anlamında 

atasözü. 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

engüşt-i şehādet [2] şehadet parmağı.  

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 

engüşterín [1] yüzük. 
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K13/14 ʿārıżuŋla laʿl-i cān-baĥşüŋ gören ʿayne‟l-yaķín / didi kim düşmiş ģayāt ābına bir engüşterín 

 enhār [10] “nehr”in çoğulu; nehirler. 

M2/IV/3 muģíš-i baģr-i vaģdetdür dili var her vilāyetden / aķıtdı kendüye enhārveş efrād-ı insānı 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

G397/4 ʿayn-ı ʿilm-i maʿrifet dilden gelür lā-yenķašıʿ / farķı yoķdur ķāf-ı šāʿatden aķan enhār ile 

G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

enhār-ı cinān [1] cennet ırmakları. 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

 enín [1] inleme, inilti. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

enín ü nāle vü efġān [1] inleme, feryat ve figan║(köpek için) iniltiyle karışık uluma. 

K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

 enís [1] dost, yakın arkadaş, hemdem. 

M8/VII /5 enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

enís-i aŝfiyā [1] saf, temiz, kötülülüklerden arınmış halis kimselerin, ermişlerin dostu║Yahya. 

G311/1 ķapadum ʿayn-ı ʿiŝyānı enís-i aŝfiyāyem ben / havā ile bulanmaz baģr-i ʿummān-ı ŝafāyem ben 

enís-i murteżā [1] Murtezâ‟nın (=Hazreti Ali) yakın arkadaşı║beğenilmiş, seçilmiş, hoşnut 

olunan dost║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/1 celís-i muŝšafādur bu enís-i murteżādur bu / emír-i ēarb ü ģarb ü merd-i meydān-ı ġazādur bu 

 ensāb [1] “neseb”in çoğulu; nesepler, soylar. 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

 envār [10] “nūr”un çoğulu; nurlar. 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 
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G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

envār-ı cemāl [1] yüzdeki nurlar, yüz aydınlığı. 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

envār-ı kemāl [1] kemal nurları. 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

envār-ı tecellā [2] tecelli nurları. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

envār ile hemvār olmaķ [3] nurlar içinde olmak? 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G356/3 gözüŋüz açsun behār-ı ʿışķ-ı rabbü‟l-ʿālemín / źevķüŋüz var ise envār ile hemvār olmadan 

 enver çok nurlu, çok parlak, aydınlık.  

enver olmaķ [2] parlamak, parıldamak║parlaklığını almak║muktebes olmak║çerağ yakmak. 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím paşa kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

 er [2]  

1. yiğit, mert. 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

G174/1 kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūna şír-i nerüz / ʿadū-yı düşmen-i dínüz vilāyet ehli erüz 

2. veli, ermiş, Hak eri. 

er iseŋ [2] “Hak eri isen”, “veli isen”. 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan 

 erāźil [5] “erźel”in çoğulu; çok rezil, bayağı, hayasız kimseler. 

M1/IV/4 tārík-i ġamda ķalur erāźil / zírā ki olmaz rāy-i müníri 

Ş1/50 erāźil ŝoģbetine cemʿ olurdı / edāní meclisinde şemʿ olurdı 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

Muk7/8 ĥānesinde erāźil ile içüp / ne revādur ki ola mest-i ĥumār 



550 
 

 erbāb “rabb”in çoğulu, sahipler; bir vasfı fazlasıyla taşıyan, bir işte çok mahir olan 

kimseler. 

erbāb-ı ʿışķ [2] aşk erbabı; hakiki âşıklar, Hak âşıkları. 

Ş1/204 söz oldur kim ki ola ģikmet-āmíz / ola erbāb-ı ʿışķa ģālet-engíz 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

erbāb-ı ʿilm [1] ilim erbabı; âlimler, ulema. 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

erbāb-ı ġurūr [1] gurur erbabı; tekebbür sahipleri, mütekebbirler. 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

erbāb-ı ʿirfān [1] irfan erbabı; ârifler. 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

erbāb-ı maģabbet [1] muhabbet ehli║Rüstem Paşa‟ya muhabbet besleyenler? / Rüstem Paşa‟nın 

gadrine uğrayan muhabbet ehli? 

M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

erbāb-ı recā [1] hacet sahipleri, ihtiyaçlılar║tas. kalbi arzu ettikleri şeyi uman ve bundan ferahlık 

bulanlar. 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

erbāb-ı ţafer-peyker [1] zafer yüzlü hünerverler║muzaffer ordu. 

K32/1 fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ / irdi erbāb-ı ţafer-peykerümüz hürmüze çaķ  

erbāb-ı źevķ [1] zevk sahipleri; güzeli seçme yeteneği olanlar, güzelden anlayanlar. 

K24/29 aŝģāb-ı ʿışķa lušf-ı kelāmı ġıdā-yı rūģ / erbāb-ı źevķe seyr-i cemāli feraģ-fezā 

 erbaʿín [1] kışın 22 Aralık‟tan Ocak sonuna kadar süren en sert zamanı, karakış. 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

 erdevān [1] Part hükümdarı V. Ardabanus. Sasaniler ve Partlar arasında uzun yıllar süren 

gerilimlerin ardından Hürmüzdegân‟da gerçekleşen savaşta Erdeşîr, Erdevân‟ı alt ederek İran‟ın 

mutlak hükümdarı olarak taç giymiş ve “şehinşah” unvanını almıştır. 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

 erdişír [1] Sasani hükümdarı Erdeşîr. Tanıkta Hürmüzdegân‟da mağlup ederek İran‟ın 

mutlak hükümdarlığına eriştiği Erdevân ile birlikte yiğitliği yönüyle zikredilmiştir. 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 
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erdişír-i devr-i ʿālem [1] dünyanın Erdişîr‟i║Arslan Paşa. 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan paşa imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

erdişír-i vilāyet [1] ülkenin Erdişîr‟i║Kanuni Sultan Süleyman. 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

 erenler [14] ermişler, veliler, Allah dostları. 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur  

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

G507/6 bu ķubbede erenler hū didi hū işitdi / gūş itdi şeş cihetden peydā olan nidāyı 

Aşağıdaki tanıkta “erler, gaziler” anlamına da gelecek şekilde kullanılmıştır. 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 

erenler yiri [1] erenler yeri, gaziler yurdu║Edirne. 

Ş1/78 erenler yiri arslanlar yataġı / ķadímí şehr ġāzíler ocaġı 

 erġavān [1] erguvan ağacının kırmızı ile eflatun arası, mora çalan pembe çiçekleri. 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

 erkān [3] “rükn”ün çoğulu; çadır sütunları. 

1. ileri gelenler, rical. 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 
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2. usul, adap, gelenek. 

Ş2/340 ĥūblardan alıvirse yiridür cāyizemi / şāʿire cāyize virmek çü olupdur erkān 

 erken [1] alışılan ya da beklenen zamandan önce║oldukça erken, erkenden. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

 erlik [3] yiğitlik, mertlik, cesaret. 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan paşa imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

M21/I/1 erlik ile erdişír-i ʿālemüŋ mümtāzıyuz / ŝad hezārından ʿadūnuŋ yüz çevürmez ġāzíyüz 

erlik šamarı depreşmek [1] yiğitlik damarı depreşmek; yiğitlik yönü kuvvetle kendini içte 

hissettirmek, harekete geçmek. 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

 ermaġan [2] armağan. 

 Yahya‟nın öldükten sonra sevgilinin semtinin köpeklerine verilmesini istediği zayıf bedeni. 

M17/I/2 mekānum ʿayn-ı ʿālemden nihān-ender-nihān olsun / kilāb-ı kūyuŋa cism-i żaʿífüm ermaġan olsun 

 fena ülkesinin misafiri olan âşığın sevgiliye sunduğu canı. 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

 ervāģ [1] “rūģ”un çoğulu; ruhlar. 

K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

ervāģ-ı evliyā [1] evliyanın ruhları. 

M7/VII/5 ervāģ-ı evliyā ile ol şāh-zādenüŋ / ser-ĥalveti serír-i serāy-ı sürūr ola 

ervāģ-ı ķuds, ervāģ-ı ķudsí [2] mübarek ruhlar; melekler. 

Ş1/72 gel ey ervāģ-ı ķudsüŋ tercemānı / gel ey derd ehline loķmān-ı śāní 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

 erzāní [1] layık, değer, uygun, müstehak. 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

erzāní olmaķ [2] (bir ihsana) layık bulunarak kavuşmak. 

K9/48 vücūd-ı şāh-ı cihān gibi şāh-zādeleri / olalar iki cihān devletine erzāní 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

erźel [1] rezil, müptezel, alçak kimseler. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

 esās temel. 
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esās-ı kaʿbe-i maķŝūd [1] maksat Kabe‟sinin temeli  memduhun ayağı. 

G69/1 ayaġın öpdüm ol şāhuŋ şefāʿat eyledi āĥir / esās-ı kaʿbe-i maķŝūda sürdüm yüzümi vāfir  

 esb [1] at. 

M6/VIII/6  ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

esb-i berķ-seyir [1] şimşek gibi koşan at  sabâ yeli. 

M6/VIII/1  ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

esb-i nuŝret [1] zafer atı. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

 esbāb [1] vasıtalar, sebepler. 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

esbāb-ı ġurūr [1] kibire yol açan şeyler║dünya itibarı ve mevki makam. 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

esbāb-ı riyā [1] riya vasıtaları║taç ve kaftan. 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

 eśer [4]  

1. bir şeyin varlığını gösteren iz, alamet. 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

1.1. bir şeyin varlığını gösteren iz, alamet║çok az, zerre miktarı, şemme. 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

M30/I/2 rāh-ı kūyında yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

eśer ķalmamaķ [1] izi kalmayacak şekilde yok olmak, silinip gitmek. 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

2. kitap, telif . 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

3. etki, tesir. 

eśer ķılmaķ [2] tesir etmek. 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 

 esír [3] tutsak, kul, köle, bende║düşkün, müptela. 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 
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Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

esír-i bend ü zindān ķılmaķ [1] zindanda zincirli esire çevirmek. 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

esír-i derd-i hicrān [1] ayrılık derdinin esiri. 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pāk [1] halis aşkın gamının esiri. 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

esír olmaķ [4] tutsak olmak║aşırı derecede bağlanmak, kul köle olmak. 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G156/1 ķayd-ı dünyāya esír olanı ģayvān bilürüz / mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān bilürüz 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri  

 esirgemek [4] acımak, merhamet etmek. 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

 eski [2] 

1. çok zamandan beri var olan, kadim. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

2. uzun zamandan beri aynı şeyi yapan, kıdemli. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

eski derdin tāzelemek, eski derdi tāzelendürmek [2] eski derdini tazelemek, kapanmış yarayı 

açmak, yarasını deşmek. 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

 eslemek [3] dinlemek, dikkate almak. 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

G428/5 yaģyā sözini esle ĥalkuŋ gülünci olma / maymūn gibi başuŋdan at taķyeŋi yabana 
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 esmek [1] (rüzgâr) bir yöne doğru farkedilecek şekilde hareket etmek. 

G466/2 ŝarŝıldı düşdi cümle ĥazān yapraġı gibi / esdi fenā vilāyetinüŋ bād-ı ŝarŝarı 

 esrār [16] “sırr”ın çoğulu; sırlar, gizli hikmetler ve mânâlar. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

G76/5 aġzuŋı bígāneye açma ŝaķın esrāruŋı / ĥānenüŋ ķapusı açuķ olıcaķ uġru gelür 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

1.1. sırlar║esrar, hint keneviri. 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

esrār-ı ehl-i ʿışķ [1] aşk ehlinin اسساز „ı (=esrarı/sırları). 

G370/2 esrār-ı ehl-i ʿışķa ebrūsı iki rādur / fāş olmasun cihāna ķalsun bu söz burada 

esrār-ı ġam-ı ʿışķ [1] aşk derdinin sırları.Tanıkta “gam” kelimesinin “esrar” anlamına gönderme 

vardır. 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

esrār-ı ġayb [1] gayp sırları, manevi âlemin sırları. 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

esrār-ı len-terāní [1] “len terânî” esrarı, ilahi hitabın esrarı║Hazreti Musa‟nın Allah‟ı görme 

talebine verilen, “sen beni göremezsin” cevabının sırları (A‟raf, 143). 

G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

esrār-ı nihān [5] gizli sırlar. 

Ş2/21 ferídü‟d-dehr ʿilm-i kün-fe-kāna / vaģídü‟l-ʿaŝr esrār-ı nihāna 
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G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

1.1. gizli sırlar║hikmet. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

esrār-ı şeş cihet [1] altı yönün sırları║maddi âlemin sırları. 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

esrār-ı vuŝlat [1] vuslat esrarı║vuslat sırları. 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

 eŝ-ŝalā [2] “selam olsun!”, “merhaba!” 

K3/3 cāmiʿ-i ehl-i vilāyet maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím / eŝ-ŝalā ey šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā eŝ-ŝalā 

 estaġfiru‟llāh tübtü ilā‟llāh enheytü ķalbí ʿan mā-sivā‟llāh [5] “Allah‟tan mağfiret diler, 

tövbe ederim. Kalbime Allah‟tan gayrısını yasakladım.” 

M1/10 estaġfiru‟llāh tübtü ilā‟llāh / enheytü ķalbí ʿan mā-sivā‟llāh 

 eşʿār [11] “şiʿr”in çoğulu; şiirler. 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 

G85/6 geldi beyāża niteki ebrū-yı dil-rübā / eşʿārumuŋ sašırları naķş-ı ĥayāldür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

eşʿār-ı cān-fezā [1] cana can katan sözler. 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

eşʿār-ı tāze [1] taze şiirler, yeni şiirler. 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 

eşʿār-ı yaģyā [1] Yahya‟nın şiirleri. 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 
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 eşcār [1] “şecer”in çoğulu; ağaçlar  vaaz dinleyenler. 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

eşcār-ı bāġ [1] bahçedeki ağaçlar  ecelin çıplak bıraktığı ölüler. 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

eşcār-ı mevzūn [1] düzgün biçimli, dümdüz, upuzun ağaçlar  mızraklar. 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

 eşġāl [2] “şuġl”ün çoğulu; işler, meşguliyetler. 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 

 eşĥāŝ [1] “şaĥŝ”ın çoğulu; şahıslar, kişiler. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

 eşhelü‟l-ʿayneyn [1] iki gözü şehla. 

M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

 eşk [2] gözyaşı. 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

eşk-i çeşm [1] gözyaşı. 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

eşk-i firāvān [1] sağanak gibi gözyaşı. 

G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

eşk-i pür-ĥūn [1] kan dolu gözyaşları, kanlı gözyaşları. 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

eşk-i revān [4] akan gözyaşı.  

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

eşk ile āh [1] gözyaşı (aşağı) ve ah (yukarı). 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

 eşkāl [2] “şekl”in çoğulu; şekiller, suretler. 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 



558 
 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

eşkāl-i bürc-i encüm [1] yıldız burçlarının şekilleri. 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

 eşk-bār gözyaşı döken. 

eşk-bār olmaķ [1] yaş dökmek, yaşarmak. 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

eşķıyā [1] “şaķí”nin çoğulu; haydutlar, yol kesiciler. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šaġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

 eşref çok şerefli, yüce, mümtaz. 

eşref ü zíbā [1] yüce ve müzeyyen. 

K3/9 menzil-i ehl-i münācāt ü maķām-ı sācidān / eşref ü zíbā kemāl-i ģüsnine olmaz behā 

 eş-şeybü nūrí [1] “ihtiyarlık benim nurumdur; (nuruma narımla (=cehennem ateşiyle) 

azap etmekten haya ederim, o hâlde sizde benden haya edin.)”, hadis-i kudsi. 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilʿatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti  

 et [1] hayvan vücudunun yenen kısmı. 

K25/22 et ķalmadı ki ķalmadı ķalmalı olıcaķ / ķuşlar hevāda muntaţır olup göz ile yer 

 etbāʿ [1] “tābiʿ”nin çoğulu; bir kimseye tâbi olanlar. 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

 etek elbisenin belden aşağı olan kısmı. 

etek miyāna ŝoķmaķ [1] eteği beline sokmak; hizmet için hazır olduğunu göstermek. Bugün 

kullanılan “etek belde” deyimini karşılar. 

M6/II/4 etek miyāna ŝoķup ŝanki serv-i āzāde / o demde ķullıġın eylerdi begler aġalar 

 ešfāl [2] “šıfl”ın çoğulu; çocuklar. 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

ešfāl-i eşk [1] gözyaşı çocukları; çocuklara benzeyen gözyaşları  düşkün âşık. 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

ešfāl-i gülzār [1] gül bahçesinin çocukları║çiçekler  Hazreti İsa. 

Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

 ešıbbā [1] “šabíb”in çoğulu; tabipler, doktorlar. 
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G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

 etķıyā [1] “taķí”nin çoğulu; takva sahipleri║Osmanlı askerleri. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šaġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

 etmek ekmek. 

etmegi artup yürimek [1] (Ay için) “çörek” anlamına gelen kursu gitgide kemal bulmak║(Hayâlî 

için) gitgide daha çok ihsana nail olup yükselmek. 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

etmegini yalıŋuz yimek [1] ekmeğini yalnız yemek; kimseyle paylaşmamak║açgözlülük 

etmek║(Ay) kendi kendini yiyip bitirmek. 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

 ešvār [1] “šavr”ın çoğulu; tavırlar, hâl ve hareketler, yapılan işler. 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

 ev [5] hane, mesken. 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

 evbāş ayak takımı, serseri, çapulcu║Kızılbaş. 

evbāş evleri [1] evbaş haneleri, evbaş ocakları║Kızılbaş evleri, Kızılbaş ocakları. 

M14/V/1 mülģidínüŋ díni gibi illeri oldı ĥarāb / yandı evbāş evleri düşdi ziyāde ıżšırāb 

 evġār [1] sarhoş, mest. 

G152/1 ʿāşıķı rind ü levend ü mest ü evgār isterüz / lāübālí-meşreb ü āşüfte-destār isterüz 

 evķāf “vaķf”ın çoğulu; vakıflar. 

evķāf-ı selāšín [1] padişahların ve padişahlara mensup olanların bıraktıkları vakıflar; evkâf-ı 

hümâyûn. 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

evķāt “vaķt”in çoğulu; vakitler, zamanlar. 

evķāt-ı şeref [1] yıldızların ait oldukları burçta bulundukları vakitler; eşref-i saat, uğurlu ve işlerin 

rast gittiği vakitler. 
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K1/28 māh-ı ramażān gibi cihān ķadre irişdi / evķāt-ı şerefde dem-i miʿrāc ile maģżā 

evlā görmek [1] yeğ tutmak, liyakatli/muvafık bulmak. 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

 evlād [2] “veled”in çoğulu; evlat, çocuklar. 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

evlād-ı ʿabdu‟llāh [1] Abdullah‟ın evladı║Hazreti Muhammed. 

G455/1 evliyā evlād-ı ʿabdu‟llāhı evlādur didi / nārdan müştaķķ olan bir nūr-ı mevlādur didi 

evlād-ı ādemden ķaçmaķ [1] Âdemoğullarından kaçmak║herkesten uzak durmak, uzlette olmak. 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

evlād (ü) ensāb [1] çocuklar ve nesepler║bütün nesil. 

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

 evlenmek [2] nikâhlanarak aile kurmak, ev bark sahibi olmak. 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

Muk14/2 saŋa ʿālemde evlenmek olur mı / ĥuŝūŝā kim ışıķlardan olasın 

 evliyā [11], evliyāu‟llāh [1] “velí”nin çoğulu; veliler, ermişler; hâlleri, davranışları, üstün 

vasıfları ve kerametleri halk tarafından da kabul edilmiş olan seçkin kullar, Hak erleri, ehlullah. 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 

M18/VI/3 evliyāu‟llāh içinde zübde-i aķšāb olan 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G116/5 ser virdi sırr virmedi ser-cümle evliyā / ţulm ü cefā idenleri mevlāya ŝaldılar 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

G455/1 evliyā evlād-ı ʿabdu‟llāhı evlādur didi / nārdan müştaķķ olan bir nūr-ı mevlādur didi 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

evliyā bürci [1] evliya burcu, çok sayıda evliyanın vatanı ya da medfun bulunduğu yer║Bağdat. 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

evliyā hem-rāzı [1] Allah dostlarının sırdaşı. 
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M21/I/2 sālik-i rāh-ı ĥudāyuz evliyā hem-rāzıyuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

evliyā vü aŝfiyā [1] veliler ve ermişler.  

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

 evrāķ [2] “varaķ”ın çoğulu; varaklar, yapraklar. 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

evrāķ-ı bíd [1] söğüt ağacının (en hafif rüzgârla bile hareketlenip titreyen) yaprakları. 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

evrāķ-ı ĥazān [1] (rüzgârla oradan oraya savrulup sürüklenen) sonbahar yaprakları. 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

evrāķ-ı dívān [1] (Kendisini manalar denizini coşturan bir sabaya benzeten Yahya‟nın) şiir 

divanının varakları. 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

evrāķ-ı kitāb(ı) [1] kitap(larının) varakları. 

K18/6 beŋzedürler melek-i raģmete teʾlífātın / bir yire cemʿ olan evrāķ-ı kitābı per ü bāl 

 evren [1] büyük yılan, ejderha  ecel fırtınasının dalgaları. 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

 evŝāf [4] “vaŝf”ın çoğulu; vasıflar, sahip olunan (övgüye değer) nitelikler.  

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K13/34 yazmaġ içün levģ-i maģfūţa şehā evŝāfuŋı / bir devāt-ı āsümānídür sipihr-i heftümín 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

evŝāf-ı bedíʿ [1] bir benzeri ve misli olmayan, başka kimsede bulunmayan vasıflar. 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā  

evŝāf-ı laʿl-i yār [1] sevgilinin lâl dudağını vasfederek övme║sözlerin en güzeli, ruhun gıdası. 

G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

 evtār [1] “veter”in çoğulu; kirişler, saz telleri. 

çengin tellerinin şekli  tatlı dilli papağana benzeyen çengin demir kafesi. 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

 evvel 

1. önce. 
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Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

2. öncelikli olarak║daha önce, önceden, bu zamana kadar. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

3. önce, herkesten önce. 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

4. herkesten önce║birinci. 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

5. önce, daha önce. 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

6. önceden, eskiden. 

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

7. ilk. 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

evvel pāye [2] ilk merhale. 

G56/4 źerre gibi pāy-māl olmaķdur evvel pāyesi / her kimüŋ dünyāda bir mihr-i cihān-ārāsı var 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

evvel naţarda [1] ilk bakışta. 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

evvelki gök [1] Ay‟ın bulunduğu birinci kat gök. 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

 evvelā [3] öncelikle, ilk olarak. 

K6/34 elini gerçek erenler duʿāya ķaldursa / derūn-ı dilden olur evvelā aŋa śāní 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

 ey, eyā [] nida edatı. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K2/41 ķāmet-i dil-dār gibi sözüŋi ķılma dırāz / ey göŋül eyle duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān 
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K3/3 cāmiʿ-i ehl-i vilāyet maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím / eŝ-ŝalā ey šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā eŝ-ŝalā 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K5/25 taķabbela‟llāh eyā dāʿiyān-ı ĥalķ-ı cihān / zülāl-i raģmete ķandurdı ʿayn-ı ʿašşānı 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

K10/6 raĥş-i felek-miśāl ile olduķça cilveger / ey dil semend-i çerĥe o dem yörenür ġubār 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K19/1 gel ey maķām-ı fenāda olan muķím ü mekín / sözüm güherlerini gūşvār eyle hemín 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

K19/32 eyā seĥā vü ʿašā issi āfitāb-ı kerem / żiyā-yı cūd-ı vücūduŋla toldı rūy-i zemín 

K20/41 meded yetiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 

K24/38 ey gülşen-i meʿārif ü ey menbaʿ-ı kemāl / memdūģ-ı kāʾināt ü delíl-i reh-i ĥudā 

K24/39 ey mefĥar-i meʿārif ü ve‟y maţhar-ı vefā / ey menbaʿ-ı mekārim ü ve‟y mecmaʿ-ı ŝafā 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 
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K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

M1/V/2 ʿayn-ı ʿazízüŋ ķıble-nümādur / ey ehl-i ģālüŋ ferĥunde-fāli 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

M4/II/5 ŝūretde ķalma síret-i maʿníye šālib ol / yoķluķdadur ne var ise ey eżʿafü‟l-ʿibād 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

M8/VII /4  ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammed refíķi źāt-ı ĥudā 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

M40/I/2 eyledi sen güzeli ĥalķa temāşā ŝaķaluŋ / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/II/2 bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itdi / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/III/2 eyledi šorbadaġı ŝūretüŋi ĥalķa ʿıyān / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/IV/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

Ş1/60 faķíre kendü lušfından hemān-dem / didi ey źū-fünūn-ı devr-i ʿālem 
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Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

Ş1/72 gel ey ervāģ-ı ķudsüŋ tercemānı / gel ey derd ehline loķmān-ı śāní 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 



566 
 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G85/1 mihr ü maģabbetüŋle vücūdum hilāldür / derd ü belā-yı ışķuŋa ey māh dāldür 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

G141/3 var iken kūyüŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 
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G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 

G186/3 kerbelā-yı ģüsnüŋüŋ meydānına ey ĥulķı ģasen / başumuz šop eyleyüp merdāne gelmişlerdenüz 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 
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G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yāruŋ 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 
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G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

G227/4 ey dil vücūduŋa irişüp ŝarŝar-ı ecel / bir gün ola ki çeşm-i cihān görmeye tozuŋ 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı ʿarż-ı muķaddes kelāma gel 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 
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G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥi sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 
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G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G291/7 kemāl-i sūz ile budur ümídüm ey yaģyā / ġazelde ĥusrev-i şírín-zebān olam yüriyem 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 
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G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyine her gice zaģmet eylerin 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

G344/1 ādem ol ey ālet-i hengāme-i nā-dān olan / kendüye ţulm eylemez insān gibi insān olan 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G347/2 gel ķadem-rence ķıl ey sāķí benüm başum içün / ayaġuŋ tozına yüz sürmegi taķdím ideyin 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

G351/5 ʿibādet içre olan dāla döndüm ey yaģyā / duʿā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 
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G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

G397/6 ey bení aŝfar alayına uyan ġāfil olan / nāra atma cānuŋı cemʿiyyet-i dínār ile 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G401/3 ķaddüm hilāl olalı eyā ķaşları kemān / tírüŋ faķíri gösterür oldı benān ile 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

G411/5 rūģ-ı ķudsílerle seyr eylerdüm ey yaģyā velí / bir belā olmış durur ķayd-ı ģayātum cānuma 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

G414/2 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 
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G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G427/7 sebeb-i şefķat-i yār ola diyü ey yaģyā / šaların dāl-i vücūdum gibi deryā-yı ġama 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

G428/3 ķoyun celeplerine döndürme kendüzüŋi / rūmili šakyesiyle ey ebleh-i zemāne 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

G513/2 ey dil aġyār ile gördükçe meģemmed şāhı / ŝalavāt ile ķıl āvāre hemān şeyšānı 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

Muk16/2 senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

eyer [1] binek hayvanlarının üstüne oturmak için sırtlarına konulan nesne. 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

 eylük [2] iyilik. 

1. iyi olma, iyi huyluluk, hoşluk║sağlık sıhhat. 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

2. iyilik karşılığında alınan hayırdua? 

K3/26sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eylügin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

eylügi eyle ŝuya at, eylügi eyle ŝuya ŝal [3] “iyilik yap suya at (balık bilmezse Hâlik bilir)”. 

Karşılık beklemeden iyilik yapma gereğini ifade eden atasözü. 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

G30/4 keremüŋde gözümüŋ yaşını gör ģālümi ŝor / ey sözi āb-ı ģayāt eylügi eyle ŝuya at 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

 eytmek [3] demek, söylemek. 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 
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G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

 eyü [2] iyi. 

1. sıhhat ve selamette. 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

2. hayırlı. 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

eyü ad [1] iyi ad, iyi şöhret, hayırla ve takdirle anılma. 

G110/1 eyü ad ile be-nām olana ādem didiler / beşer-i muģterem insān-ı mükerrem didiler 

eyü varmaķ [1] iyi etmek, yerinde bir iş yapmak, isabetli davranmak. 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

eyü varmamaķ [1] iyi etmemek, gidişatı kötü olmak║gelişi hayır olmamak. 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

 eyvān [1] kemerli ve kubbeli çardak║gökyüzü. 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

eyvān-ı keyvān [10] Keyvan‟ın (=Zuhal, Satürn) eyvanı║yedinci kat gök║yükseklik sembolü. 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

 eyyām [3] “yevm”in çoğulu; günler. 

K19/54 yig ola baĥt-ı hümāyūn ile güni günden / niteki devr ide eyyām ile şuhūr ü sinín 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

Ş2/86 uyandı sāķiyān-ı devr-i eyyām / ala tā ʿıyş ile eyyāmdan kām 

eyyām-ı behār [2] bahar günleri, bahar mevsimi. 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 
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G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

eyyām-ı ʿíd yetím olmış gibi aġlamaķ [1] bayram günü yetim kalmış gibi ağlamak.  

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

eyyām-ı devlet [2] bir padişahın iktidarda olduğu dönem, saltanat devri. 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāre ʿadl ü dād 

 eyyūb [2] Eyyûb Peygamber. Hayatı boyunca çektiği çilelere rağmen bitmez tükenmez 

bir sabra sahip olmasıyla anılır. 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

 eyyūb-ı ensārí [2] Eyyûb-ı Ensârî‟nin türbesinin civarı, Eyüp semti. 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

 eżʿafü‟l-ʿibād [3] kulların en zayıfı, kulların en zavallısı. 

M4/II/5 ŝūretde ķalma síret-i maʿníye šālib ol / yoķluķdadur ne var ise ey eżʿafü‟l-ʿibād 

M19/VI/3 birdür bu ʿayn-ı ʿālem eyā eżʿafü‟l-ʿibād 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād/ sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād  

eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād [1] kulların en zayıfı ve şehirlerin garibi║zavallı, gariban, acınacak 

hâlde olan║Yahya. 

G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

 ez-ber zihinde ve gönülde tutulan şey, hıfz.  

ez-ber ķılmaķ [1] ezberlemek, ezberine almak║tekrar tekrar söylemek. 

M1/II/9 maķbūl-i ģażret olam dir iseŋ / ķıl dil diliyle bu beyti ezber 

ez-ber oķımaķ, ez-berden oķımaķ [3] ezbere okumak║tekrar tekrar okumak. 

K12/6 ŝu gibi sūre-i fetģi revān oķur ez-ber / miyān-ı maģfil-i gülşende bülbül-i şeydā 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

 ez-berlemek [1] bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, hıfz etmek, ezberine almak. 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ez-berlesem tesĥírün içün bir duʿā 

 ezel [1]  

1. ezel günü; nasiplerin ve kaderin belirlendiği zaman. 
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M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

ezel bezmi [1] ezel meclisi, Kalubela. 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

2. ezelden beri║başlangıcı hatırlanmayan uzun bir süreden beri, çok uzun zamandır; önceden, 

eskiden. 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

 ezhār “zehre”nin çoğulu; çiçekler. 

ezhār-ı çemen [1] çimenlikteki çiçekler. 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

ezhār-ı gūn-ā-gūn [1] çeşit çeşit, rengârenk çiçekler. 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

 ezilmek [3] tezellül ve tabasbus göstermek; yaltaklanmak. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

Ş1/142 ezilseŋ ol gül-i ĥandān-ı gülşen / hemān bir pāre od olur ġażebden 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

 ezmān [1] “zemān”ın çoğulu; zamanlar║(bir kimsenin) bütün vakti. 

K6/19 şeh-i ʿasākir-i islām olan süleymān ĥān / geçer ġazā ile aŝģāb gibi ezmānı 
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1.7. -F- 

 fāĥir kıymetli ve ihtişamlı. 

fāĥir libās [4] kıymetli ve ihtişamlı elbise. 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

 faĥr [1] övünç, iftihar sebebi. 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

faĥr eylemek [3] övünmek, iftihar etmek. 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

faĥr-i cihān [1] cihanın medar-ı iftiharı║Hazreti Muhammed. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür 

faĥr-i dü ʿālem [1] iki âlemin (=dünyanın ve ahiretin) övüncü║Hazreti Muhammed. 

Ş2/19 zihí źāt-i ʿulüvv-i şān-ı aʿţam / anuŋ bir ķulıdur faĥr-i dü ʿālem 

faĥrü‟l-enām [1] insanların medar-ı iftiharı. 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

faĥrü‟l-kirām [1] şerefli ve yüce kimselerin medar-ı iftiharı. 

K24/26 faĥrü‟l-kirām ü kān-ı kerem aģmed-i ümem / nūr-ı ŝafā vü zínet-i eyvān-ı kibriyā 

 fāʾiķ [1] üstün, seçkin, güzide. 

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

 faķaš [1] yalnızca. 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

 fa‟ķbil iźā semiʿte fe-ʿaccil ile‟ŝ-ŝalāģ, hāźā naŝāyıģu‟l-ʿulemāʾi li-men erād [1] “(Ezanı) 

duyduğunda kalk ve namazı kılmakta acele et. Bu, âlimlerin isteyene nasihatleridir.” 

M4/II/4 fa‟ķbil iźā semiʿte fe-ʿaccil ile‟ŝ-ŝalāģ / hāźā naŝāyıģu‟l-ʿulemāʾi li-men erād 

 faķír [21] yoksul, muhtaç║âciz, zavallı. 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 
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G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

G471/2 ʿayn-ı ʿavāmı gözlemez mūźíler izin izlemez / il gözine faķír olur āĥiretüŋ ekābiri 

Aşağıdaki tanıklarda kelime tevazu işareti olarak “fakir ü hakir bendeniz, ben fakir” anlamlarına 

gelecek şekilde kullanılmıştır. 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

M34/III/2 sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

Ş1/60 faķíre kendü lušfından hemān-dem / didi ey źū-fünūn-ı devr-i ʿālem 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G393/1 egler faķíri vaʿde-i vaŝluŋ ne ģāl ise / cāndur umar efendi ne deŋlü muģāl ise 

G401/3 ķaddüm hilāl olalı eyā ķaşları kemān / tírüŋ faķíri gösterür oldı benān ile 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G457/3 ol ĥˇāce-i zemāneye ķul olmazın faķír / dāʾim yükin yuķaru yıġa āsümān gibi 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

faķír ü nā-murād [1] manevi fakirlik hâline bürünüp her zaman her işte Allah‟a muhtaç 

olduğunun bilincine varan ve hiçbir şeyi murat edinmeyen. 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

faķírü‟l-ģāl [2] fakir hâlli; maddi fakirlik içerisinde bulunmakla birlikte manevi fakirliği hâl 

edinen kimse. 
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K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

 faķr [3] fakirlik║tas. sâlikin daima kendini Allah‟a muhtaç bilmesi, Allah‟ın hiçbir şeye 

ihtiyaç duymadığının, her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunun şuurunda olması; dervişlik. 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

faķr ile faĥr eylemek, faķr(ı) ile faĥr itmek [4] fakirliğiyle iftihar etmek. Hazreti Muhammed‟in 

“Fakirlik benim övüncümdür.” şeklindeki hadisine dayanır. 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

G165/4 ģaķ teʿālānuŋ bizüz manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzeti / faķr ile faĥr eylerüz dünyāyı sevmez cānumuz 

G175/4 faķr ile faĥr eylerüz ķārūna taķlíd itmezüz / sālik-i rāh-ı resūlüz mālik-i māl olmazuz 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

faķr ile fāķa [1] fakirlik ve muhtaçlık; sefalet. 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

faķr ü felāket [1] fakirlik ve sıkıntı. 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

faķr ü fenā [2] fakirlik ve yokluk║maddi manevi yokluk hâli içinde olma, manevi fakirlik, 

mevhum varlıktan berî olma, fenafillaha erme. 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

G499/3 faķr ü fenāyı ģāl iden merd-i šaríķ-i aŝfiyā / ŝunmadı māh-ı nev gibi ellere cer çerāġını 

faķr ü ķıllet [1] yoksulluk, muhtaçlık ve kıtlık. 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 

 fāní [2] gelip geçici, fena bulan, bekası olmayan, ölümlü. 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

fāní eylemek, fāní ķılmaķ [2] 

1. yok etmek, ortadan kaldırmak. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

2. yok saymak, hiç değer vermemek. 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 
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fāní-i mušlaķ olmaķ [1] adı dahi unutulacak surette, hiç yaşamamış gibi fena bulmak; varlığını 

tamamen ortadan kaldırmak. 

G446/7 fāní-i mušlaķ olur nūr-ı muģaķķaķ olur / ölmege cānlar viren ʿışķ ile yaģyā gibi 

fāní ʿālem [2], fāní cihān [1], fāní dehr [1], fāní dünyā [1] fani dünya; gelip geçici, ölümlü dünya. 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

fāní cihān içinde ne bülbül ne gül ķalur [1]  

M31/III/2 fāní cihān içinde ne bülbül ne gül ķalur / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

fāní defteri [1] fani defteri; doğanların adının yazıldığı ölenlerin üstünün çizildiği defter║dünya. 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

 fānūs [1] cam, muşamba, işkembe yahut kâğıt mahfazalı ışık kaynağı. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

 fāriġü‟l-bāl [1] azade, rahat, kafası salim. 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

 farķ  

1. iki şeyi birbirinden ayıran değişik taraf║iki şeyin arasındaki mesafe. 

farķ ķılmaķ [1] ayırmak, arada fark yaratmak║ayırmak, aradaki mesafeyi teşkil etmek║tasavvufi 

manada fark, yaratılanlarda Allah‟ı değil sadece mahlukatı görme hâli anlamına gelir. Bu 

bakımdan, mahlukun hâlıktan ayırt edilmesini sağlamak. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

… d(A)n farķı olmamaķ [2] …d(A)n farksız olmak, aynı onun gibi olmak. 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

G397/4 ʿayn-ı ʿilm-i maʿrifet dilden gelür lā-yenķašıʿ / farķı yoķdur ķāf-ı šāʿatden aķan enhār ile 

2. başın tepesi║bir şeyin en üst kısmı. 

farķ-ı felek [1] feleğin en yüksek tabakası, yedinci kat felek. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 
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 fārūķ [1] ayıran; hakkı batıldan ayırması ve çok adaletli olması sebebiyle Hazreti Ömer‟e 

verilen lakap. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

 farż İslam dininde kesin bir dille yapılması emredilen, bir mazeret olmadıkça terk 

edilmesi günah sayılan amel ve fiil. 

farż-ı ʿayn [2] İslam dininde mükellefiyeti bulunan bütün Müslümanlar tarafından bizzat 

yapılması gereken oruç, beş vakit namaz gibi farzlar║yapılması farz-ı ayn gibi gerekli olan 

şey║(göz ve görmek bağlamlarında) göz için farz. 

║Kabe‟yi görüp ziyaret etmek. 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

║memduhun Isfehan sürmesine benzeyen mektubunun yazısını gözden geçirmek. 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

 farżā, farżā ki [6] diyelim ki, meselâ, tutalım ki. 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

G503/3 dídār-ı ģaķķı görmez dünyāda ʿayn-ı ʿāmí / farżā ki gözlük itse çeşmine mihr ü māhı 

 fāsıķ [8] şeriatin hükümlerine karşı gelen, günah işlemekten çekinmeyen, sefahet 

düşkünü kimse. 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

fāsıķ-ı bí-meze [1] tatsız tuzsuz fâsık, ağzının tadını bilmeyen fâsık; işlediği günahın tadı tuzu 

olmayan kimse; fâsık-ı mahrum.  
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G110/5 her mey-i maʿŝıyete māʾil olan mollāya / fāsıķ-ı bí-meze ģayvān-ı muʿallem didiler 

fāsıķ ü fācir [1] fısk ü fücur ehli; şeriate uymayan, ahlâksız, sefahete dalmış günahkâr kişiler. 

M12/II/3 fāsıķ ü fācirlerüŋ ķanı ķurıdı nā-gehān / oruc ayından boşanmış cāma döndiler hemān 

 faŝíģ açık, anlaşılır ve ahenkli şekilde söz söyleyen. 

faŝíģü‟l-etķıyā [1] takva sahiplerinin fesahatle söz söyleyeni║Yahya. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

faŝíģü‟l-maķāl [1] sözleri fasih olan; açık, anlaşılır ve ahenkli şekilde söz söyleyen║Yahya. 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

 faŝl [1] mevsim. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

faŝl-ı behār, faŝl-ı behārí [2] bahar mevsimi, ilkbahar. 

K13/37 nite kim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nite kim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 

faŝl-ı ĥazān [3] hazan mevsimi, sonbahar, yaprak dökümü. 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

G499/1 faŝl-ı ĥazān gibi bozan ķayd-ı vücūdı bāġını / šaşraya baŝdı bu šoķuz dāʾireden ayaġını 

faŝl-ı nev-behār [1] ilkbahar mevsimi. 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

faŝl-ı rebíʿ [1] dördüncü mevsim; ilkbahar. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

faŝl-ı şitā [1] kış mevsimi. 

K26/1 cihān içinde bürūdet bıraķdı faŝl-ı şitā / biri birine ŝovuķ deprenür zemín ü semā 

 fāş meydana çıkmış, duyulmuş, ifşa olunmuş. 

fāş eylemek, fāş itmek [10] ifşa etmek, açığa vurmak, duyurmak. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

G79/1 rind olan maʿşūķını fāş eylemez mestūr ider / ġayriler ʿışķ ile emmā kendüyi meşhūr ider 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 
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G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

fāş olmaķ [6] ifşa olmak, ortaya çıkmak, anlaşılmak, sezilmek. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

G296/2 sínemi çāk eylemesün tíġ-i ġam / fāş ola şāyed ki bu rāz-ı nihān 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

fāş gelmek [1] açıktan gelmek, göstere göstere gelmek, mertçe gelmek. 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

 fażl [7] fazilet, hüner, marifet; kerem, ihsan, alicenaplık; ahlâk ve yaratılış güzelliği. 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 

M38/III/1 fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

fażl ehli [1] faziletli, ilim irfan sahibi. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

fażl-ı nihān [1] gizli meziyet║gönüldeki irfan. 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

fażl-ı yezdāní [1] Allah‟ın keremi, ilahi lütuf. 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

fażl ü kemāl [2] fazilet ve olgunluk. 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

 fedā birinin yoluna gözden çıkarılan, uğruna harcanan şey, kurban. 

fedāsı olmaķ [1] kurbanı olmak, uğrunda yok olmak. 
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G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

 fedāyí [1] bir amaç uğruna canını ortaya koyan, o yolda hiçbir tehlikeden kendini 

sakınmayan kimse. 

G507/4 ŝaģrā-yı lā-yezāli gördi murāda irdi / derbend-i kerbelānuŋ derdin çeken fedāyí 

 felek [43] gökyüzü║kadere hâkim olduğuna inanılan güç; talih, baht. 

1.1. gökyüzü. 

K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

K12/19 görince ķāmet-i bālāsını felekde melek / sücūd idüp didi sübģāne rabbiye‟l-aʿlā 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş2/221 felek āvāre-i māh-ı celāli / melek pervāne-i şemʿ-i cemāli 

Ş2/245 felekde ŝanki bedr-i pür-sitāre / yed-i muʿcizden olmış iki pāre 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

G450/2 biri birinüŋ üstine döner felek gibi / şāhínlere seferde olur āşiyān ķoçı 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 
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G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

felekler [13] dokuz kat felek, gökyüzünün katmanları. 

K2/32 ķodı çünkim āsitānına ʿarūs-ı meh cebín / başına encümden oldılar felekler zer-feşān 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K13/24 başına encümden olurlar felekler zer-feşān / ķoduġıyçün āsitānına ʿarūs-ı meh cebín 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

felek-i ašlas [2] üzerinde hiç yıldız bulunmaması sebebiyle desensiz ve kıymetli bir kumaş olan 

atlastan adını alan, bütün gök katmanlarını kaplayan Atlas feleği. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

felek-i zeberced [1] zebercet felek; (renk ve saydamlık yönüyle) zebercete benzeyen gökyüzü. 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

felegüŋ ŝırça serāyı [1] gökyüzünün sırça sarayı. 

G511/2 felegüŋ ŝırça serāyına göŋül ŝıġmaz iken / źeķanuŋ çāhı benüm yirümi zindān ķıldı 

feleklerüŋ šoķuz şíşesi [1] feleklerin dokuz şişesi; dokuz kat gök. 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

1.2. baht, talih. 

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

K33/15 šutalum yil götürür taĥt-ı süleymānuŋ ola / felegüŋ bād-ı şimāli ķomaya ŝaġ u esen 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 
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Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

G508/1 başumdan aşdı maģabbet ġubār-ı rāhı gibi / bu bí-vefā felegüŋ mihri gibi māhı gibi 

felek āyínesi [2] felek aynası. 

M12/IV/3 inne baʿde‟l-usri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

 felek-mānend [1] felek gibi. 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

 felek-miśāl [1] felek misali, feleğe benzeyen. 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

fenā ehli [1] faniler║tas. Allah aşkıyla kendi varlıklarından ve masivadan geçerek kendilerini 

tamamen Allah‟ın kudret ve iradesine bırakmış olanlar, ârifler. 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

fenā bulmaķ [2] yok olmak, ortadan kalkmak. 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

fenā virmek [1] benliğini eritmek, kesret âleminden sıyırıp fenafillah hâline sokmak. 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

fenāya varmaķ [1] mahvolmak, yok olmak, yitip gitmek. 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

 fenā-ender-fenā [4] fena hâline erme şuurunun dahi bulunmadığı fena hâli, en yüksek 

fena mertebesi; yokluk içinde yokluk. 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

G391/4 aķar ŝular gibi baģr-i kemāle šālib olanlar / fenā-ender-fenā oldı der-i deryā-yı taķvāda 

 fen(n) [2]  

1. ilimlerin her bir şubesi ve çeşidi. 
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K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

fenn-i belā [1] belâ ilmi. 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

2. marifet, hüner, sanat. 

fenninüŋ mümtāzı [1] mensup olduğu ilim veya hüner sahasında seçkin ve ayrıcalıklı bir yeri olan 

kimse. 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

fenninde maġlūb olmamaķ [1] ilminde veya hünerinde herkesten üstün olmak, zirvede bulunmak. 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

 ferāġ çekiliş, el çekme, vazgeçme, kesilme. 

ferāġ eylemek [1] vazgeçmek, el çekmek, uzaklaşmak. 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

ferāġ gelmek [1] hiç görmese de olacak kadar ilgisizlik, usanç ve bıkkınlık duygusu hâsıl olmak. 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

 ferāġat [1] vazgeçme, el çekme. 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

ferāġat eylemek, ferāġat itmek [4] vazgeçmek, el çekmek. 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

 feraģ-baĥş ferah veren, iç açan. 

feraģ-baĥş ü cān-fezā [1] ferah veren, cana can katan. 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

 feraģ-fezā [1] ferah arttıran, ferahlık veren║Türk musikisinde birleşik bir makam adı. 

K24/29 aŝģāb-ı ʿışķa lušf-ı kelāmı ġıdā-yı rūģ / erbāb-ı źevķe seyr-i cemāli feraģ-fezā 

 feraģnāk sevinçli. 

feraģnāk olmaķ [1] kalbi sevinçle dolmak. 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

 ferāmūş unutma, unutuş. 
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ferāmūş eylemek [1] unutmak. 

M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

ferāmūş olmaķ [2] unutulmak, izi kalmamak.  

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

 ferdā yarın, yarınki gün║gelecek.  

ferdāya ŝalmaķ [1] “yarın” deyip oyalamak; kandırmak, avutmak. 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

 ferden ferdā [1] birer birer. 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

 ferhād [7] Husrev ü Şîrîn hikâyesinin ana kahramanlarından biriyken sonraları Ferhad ü 

Şîrîn, Ferhâdnâme gibi eserlerde baş kahraman konumuna geçen âşık. Tanıklarda Şirin‟in aşkıyla 

dağları delmesi, havaya attığı kazmasının altına başını tutarak intihar etmesi ve aşk içinde şöhret 

bulmasıyla yer alır. 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

ferhād ü mecnūn [2] Ferhat ve Mecnun║âşık timsalleri. 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

ferhād-ı ʿışķ [1] aşk (konusunda şöhreti baki kalan) Ferhat. 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

ferĥunde-fāl [3] falı uğurlu, talihli, bahtı yaver, mesut, mübarek. 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

M1/V/2 ʿayn-ı ʿazízüŋ ķıble-nümādur / ey ehl-i ģālüŋ ferĥunde-fāli 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

feríd [3] eşsiz, tek, biricik, yegâne, eşi bulunmayan. 
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K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

feríd ķalmaķ [1] tek kalmak, bir başına kalmak. 

K29/4 niçe kerre olmışuz manţūr-ı ʿayn-ı inʿizāl / niçe defʿa ķalmışuz künc-i melāletde feríd 

feríd-i ʿālem [1] âlemin biriciği; dünyada bir eşi daha bulunmayan kimse║Şehzade Mustafa. 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

feríd-i cihān [1] dünyanın biriciği, dünyada bir tane║nümunelik. 

Muk17/1 köse ķıŝŝa-ĥˇān oġlı ķoyun müríd / çoban erdebíli feríd-i cihān 

feríd-i devrān [1] zamanın eşsizi, zamanında bir eşi daha bulunmayan. Aşağıdaki tanıkta bu sıfat 

hem Kanuni Sultan Süleyman için hem de Süleymaniye Camii için ortak olarak kullanılmaktadır. 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur  

ferídü‟d-dehr [2] dünyanın biriciği; dünyada bir eşi daha bulunmayan kimse. 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

Ş2/21 ferídü‟d-dehr ʿilm-i kün-fe-kāna / vaģídü‟l-ʿaŝr esrār-ı nihāna 

 fermān [3] emir, buyruk, hüküm║irade, hâkimiyet. 

Ş2/83 elümde nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān / senüŋdür pādişāhā bāķí fermān 

G150/1 bende-i faķr ü fenā teklíf-i sulšān istemez / emr-i maʿrūf-ı ĥudādan ġayri fermān istemez 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

ferrāş [1] yerleri süpürüp temizlemekle görevli kimse  Yahya‟nın ahının rüzgârı. 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

 ferruĥ [8] Ferruh, özel isim.  

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G47/2 sen ki şemşír ile ʿāşıķlaruŋı öldüresin / ne mübārek dem ü ne ķutlu zemāndur ferruĥ 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G47/4 söze geldükçe olur šūší-i şírín-güftār / cāme-i sebz ile bir serv-i revāndur ferruĥ 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

G47/6 cānum aġzuma gelür būse kinār idince / sím-ten ġonce-dehen mūy-miyāndur ferruĥ 

G47/7 šoġmadı başuma devlet güneşi ey yaģyā / gelmedi ĥānemüze ĥaylí zemāndur ferruĥ 

 feryād feryat, haykırış. 

feryād eylemek [1] feryat etmek, yüksek sesle haykırmak. 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 
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feryād ile efġānı göklere irişmek [1] feryatları, haykırışları göklere erişmek║çok derin üzüntü ve 

azap içerisinde olmak. 

M28/I/1 göklere irişdi feryād ile efġānum meded / ķuluŋa ţulm eyleme devletlü sulšānum meded 

feryād ile zār itmek [1] ağlayıp inlemek. 

M42/VII/1mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

feryād ü āh ü nāle [1] feryat, ah ve inilti. 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

feryād ü efġān [3]  

1. haykırıp feryat etmek. 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

2. feryatlar, haykırışlar. 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

feryād ü enín [1] feryat ve inleyiş. 

G348/3 bir yaŋa ģayret ile źevķ-i temāşā-yı ģabíb / bir yaŋa āh ü fiġān bir yaŋa feryād ü enín 

feryād ü enín eylemek [1] (beyti) inleyip feryat edercesine söylemek. 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 

feryād ü ġam ü derd ü elem [1] feryat, gam, dert ve elem. 

G286/1 nice varam ķapuŋa bir nā-tüvān ü bí-dilem / dört yanum aldı feryād ü ġam ü derd ü elem 

 ferzend oğul, erkek evlât. 

ferzend-i ismāʿíl [1] İsmail‟in oğulları/soyu║Kızılbaşlar. 

M18/III/2 ʿāķıbet ferzend-i ismāʿíl anuŋ ķurbānıdur 

 fesād [1] 

1. fenalık, bozgunculuk, fitne, kargaşa. 

M19/VI/1 ʿāmíler ile baģś ü cedelden ķopar fesād 

fesād ehli [2] fâsid, müfsit, fesatçı, ara bozucu. 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

fesād iden şeyšān [1] fitne çıkaran şeytan║Rüstem Paşa. 

M8/IV/5 o cān-ı ādemiyān oldı ĥāk ile yeksān / diri ķala ne revādur fesād iden şeyšān 
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2. maddi manevi bozulma, çürüme. 

fesād ü fısķ [1] yozluk ve sefahat. 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

 fesāģat [2] akıcı, açık ve güzel ifadeli konuşma. 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

 fetģ açma, ele geçirme, zaptetme, hâkimiyet altına alma. 

fetģ eylemek, fetģ itmek [10] savaşarak ele geçirmek, fethetmek║elde etmek, ele geçirmek, 

hâkimiyeti altına almak. 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

M18/VI/2 ʿālemi fetģ eylemekde mihr-i ʿālem-tāb olan 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ [1] bütün Arap diyarının ve Irak mülkünün fethi. 

K32/1 fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ / irdi erbāb-ı ţafer-peykerümüz hürmüze çaķ 

fetģ-i ʿaţím [1] çok büyük bir fetih, şanlı fetih. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

fetģ-i kelām [2] söze/sohbete başlama. 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

1.1. söze/sohbete başlama vesilesi. 

G316/3 nāle vü āhı olur maģbūbına fetģ-i kelām / oturup ķalmaz ģicāb altında maģcūb olmayan 

fetģ-i kelām itmek [2] söze/sohbete başlamak, muhabbet açmak. 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

fetģ ü ţafer [3] fetih ve zafer. 
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K7/19 görinen tuġları mürġ-ı hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

fetģ-i fütūģ [1], fetģ-i fütūģāt [1] fetihlerin fethi║tas. Allah‟ın sâlikin kalp gözünü açmasıyla 

sâlikte zuhur eden ve onu üstün makamlara yükselten kemal hâlleri. 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

 fetģa [4] Arap alfabesinde üstüne konduğu sessiz harfi kısa “a” veya “e” sesiyle beraber 

okutan hareke, üstün.  

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

G88/7 ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ olan ebrūlerüŋ / fetģadur ŝankim ser-i ehl-i fenā üstindedür 

1.1. üstün işareti║kılıç darbesi. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

 fettān [3] herkesi kendine meftun eden, fitne fesat çıkaran, ortalığı birbirine katan dilber. 

 Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

 fetvā [2] bir mesele hakkında şeyhülislam tarafından yazılan şerî hüküm. 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

 fevķ üst. 

fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes [1] üst, alt, sağ, sol, ön ve arka; şeş cihet, altı yön║dünya. 

M13/IV/3 ġāfil olma fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes / ʿandelíb-ı rūģına insānuŋ olmışdur ķafes 

fevķa‟l-ʿalā [2] en yükseğin de üstü, en üst, en yukarı. 

G298/5 ʿālem-i ervāģdur fevķa‟l-ʿalāda leblerüŋ / ʿayn-ı ʿālemden olur zírā nihān-ender-nihān 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

 fevt bir şeyi geri dönüşsüz şekilde elden kaçırma; eksik etme; ölüm. 

fevt itmek [1] eksik etmek, elden bırakmak. 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

fevt olmaķ [1] vefat etmek, ölmek. 
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Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh  

 feyyāż [1] maddi manevi çokça feyz veren Allah. 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

 feyż suyun taşıp akması, taşkın. 

feyż-i maģabbet [1] muhabbetin taşkınlığı; ifrat derecesinde sevgi. 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

feżā-yı feŝāģat [1] fesahat fezası, fesahat meydanı. 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

feżā-yı fikret(i) [1] düşünce(sinin) göğü. 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

feżā-yı ķalb [1] kalp fezası; kalbin/gönlün kendi içindeki uçsuz bucaksız genişliği. 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

 fıraķ “fırķa”nın çoğulu; fırkalar. 

fıraķ-ı ēālle <MÇ‟de “firāķ-ı ēālle”> [1] dalalete düşmüş olanlar, İslamiyet‟te ehl-i sünnet 

yolundan ayrılanlar. 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

 fiġān [11] ızdırapla haykırma, feryat. 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

M8/IV/2 dökildi gözyaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

G486/5 yaģyā yiter baŋa bu ki ol dil-rübā bilür / feryādumı fiġānumı sūz ü güdāzumı 

M17/I/3 ne kūyüŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

1.1.  havai fişeklerin patlarken çıkardığı ses. 

K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-ı cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

1.2.  saz aletlerinden çıkan ses. 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

fiġān eylemek, fiġān itmek, fiġān ķılmaķ [7] feryat etmek, ızdırapla haykırmak. 
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G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

M19/VII/1 çeng ü çeġāne mušrib elinden ider fiġān 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

fiġānlar eylemek, fiġānlar itmek [2] feryatlar etmek. 

G372/1 fiġānlar itme dimek ʿāşıķ-ı dil-efgāra / iŋildeme dimege beŋzemez mi bímāra 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

fiġān ü āh [2] feryat ve ah. 

G272/1 fiġān ü āh ile kūh-i girānı söyledelüm / sirişk-i çeşm ile āb-ı revānı söyledelüm 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

fiġān ü āh ü nāle [1] feryat, ah ve inilti. 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

fiġān ü nāle [2] feryat ve inilti. 

M42/III/1güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

fiġānın almaķ [1] feryat ettirmek, feryat etmesine sebep olmak. 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

 fikr [5] 

1. düşünme, düşünce. 

Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

2. tedbir, görüş, kanaat. 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

3. her zaman düşünülen şey, mütalaa. 

Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

4. aşkla hayal etmeye dayalı bir efkâr hâli║arzu, istek. 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

fikr itmek [2] 
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1. tefekkür etmek. 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

2. tasavvur etmek, hayal etmek. 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

fikr-i fāsid [1] art niyet. 

K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

fikr-i muģāl [1] olmayacak düşünce; imkânsız hayal. 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

fikr-i viŝāl-i şāhidān [1] güzellerle vuslat tasavvur etmek. 

K2/9 ʿíd erbāb-ı ģicāzı ĥoş müşerref eyledi / nitekim ʿāşıķları fikr-i viŝāl-i şāhidān 

fikr-i vuŝlat [1] vuslat tasavvuru, vuslat hayali. 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

fikr-i yār [1] sevgiliyi düşünmek, sevgiliyi hayal etmek. 

Ş1/15 ʿibādet baŋa fikr-i yār olupdur / seʿādet miģnet-i dil-dār olupdur 

fikr ü ĥayāl ķılmaķ [1] mülahaza edip zihinde canlandırma/tasavvur etme. 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

fikr ü firāset feresi [1] düşünce ve izan atı║akıl. 

G479/3 irimez leylíye şol kimse ki mecnūn olmaz / ʿışķ yolında ķalur fikr ü firāset feresi 

 fikret [1]  

1. (kıymetli) görüş, teati. 

K19/48 cevāhir-i süĥene oldı fikretüŋ ŝarrāf / gerek ki ķıymetümüz biline olup taģsín 

2. endişe. 

fikret-i bālā vü pest [1] makam mertebe endişesi. 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

fiʿl [2] fiil, iş, amel, hareket, davranış. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

fiʿl-i ģarām [1] haram iş, yapılması haram olan şey. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

fiʿl-i menāhí <MÇ‟de “fiʿl-menāhí”> [1] dinin yasakladığı iş ve davranışlar. 



597 
 

Ş1/31 baŋa fiʿl-i menāhí muʿteberdür / günāh itmek yanumda bir hünerdür 

 fi‟l-cümle [4] olduğu gibi, büsbütün, bütünüyle. 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

fi‟l-ģāl [5] hemen, anında, derhâl. 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

 fi‟l-meśel [25] mesela, söz gelimi. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervānedür / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 
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G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

Muk6/1 bir rübāʿí söylemişler vaŝf-ı ģüsnüŋde şehā / beyt-i evveldür celí ĥašš ile ķaşuŋ fi‟l-meśel 

 firāķ [15] ayrılık, sevgiliden/çok sevilen birinden uzak düşme, hasret. 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

M29/I/1 geçdi cānānuŋ firāķı cānuma / tír-i cevri gibi girdi ķanuma 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

G476/5 ne viŝāl ile sevinür ne firāķa yerinür / ĥaste-i ʿışķ olanuŋ kendüden olmaz ĥaberi 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

firāķ-ı cānān [1] sevgiliden ayrılık. 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

firāķ-ı dil-ber [1] sevgiliden ayrılık. 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

firāķ-ı dil-rübā [1] sevgiliden ayrılık. 

M17/III/1viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

firāķ-ı yār [4] sevgiliden ayrılık. 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G237/7 yaģyā firāķ-ı yār ile āvāre olanuŋ / göŋlini egle bu ġazel-i dil-sitānum al 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

firāķa düşmek [1] ayrılığa düşmek, ayrılık derdine düşmek, sevgiliden ayrılmak. 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 
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firāķ u ģasret-i bezm-i ģabíb [1] sevgilinin meclisinden uzak kalmanın sebep olduğu hasret. 

G249/5 yaģyā firāķ u ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ [1] araya bir engel girerek kesintiye uğrama, ayrılık ve hasret. 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 

firāķ u viŝāl [1] ayrılık ve vuslat. 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

2. gidiş, terk ediş. 

firāķ-ı ŝūret-i ģāl [1] içinde bulunulan durumun baştan gitmesi(nin yolu). 

G134/3 firāķ-ı ŝūret-i ģālüm viŝāl-i maʿneví ancaķ / cemāl-i bā-kemāli ʿayn-ı maʿnāda hüveydādur 

 firār kaçma, kaçış. 

firār eylemek, firār itmek [5]  

1. kaçmak, firar etmek. 

1.1. (sinek için) uçarak uzaklaşmak. 

K11/25 gūyiyā ĥˇān-ı ĥalílu‟llāhı bir niçe meges / ķarnı šoyınca yiyüp bir cānibe itmiş firār 

1.2. (düşman için) pes etmek, bozguna uğramak. 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

1.3. (rüzgâr ve bulutlar bağlamında) kaçarcasına hızla hareket etmek. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

2. kaçmak║uzak durmak, yaklaşmamak. 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

3. kaçmak║kaçınmak, imtina etmek. 

M17/II/3 ne deŋlü zaģmet ise iĥtiyār eyle firār itme / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

 firāset kavrayış çabukluğu, zihin uyanıklığı, izan. 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

firāset ehli [1] anlayış ve kavrayışı yüksek, zihni uyanık, izan sahibi kişiler. 

K9/12 ŝada-yı baģś-i mevālí ŝafā virüp cāna / firāset ehline oldı ġıdā-yı rūģāní 

 firāvān [1] çok, pek çok║kalabalık. 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

firāvān eylemek [1] çoğaltmak, aşırı hâle getirmek║şiddetlendirmek. 
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G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

 fireng [1] Frenk; Osmanlıların Batı Avrupa ülkeleri için kullandıkları isim. Aşağıdaki 

tanıkta Avrupalı askerler anlamındadır. 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 

fireng oġlanı [1] Frenk oğlanı; gayrimüslim çocuğu, levanten. 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

 firengí miskí ašlas [1] Avrupa‟dan ithal siyah atlas kumaş  güzelin parlak siyah saçları. 

Ş2/280 daĥı üstinde ol zülf-i mušarrā / firengí miskí ašlas oldı gūyā 

 firengistān [1] Frenk ülkeleri, Batı Avrupa. 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

 firķate [1] buharlı gemilerin icadından önce ilk olarak 14. yüzyılda İtalyanların 

kullandığı, 10-17 çift kürekle ve yelkenle idare edilen, ince, dar ve süratli tekne. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

 fişek [2] yakılarak gökyüzüne fırlatılan, yüksek sesle patladıktan sonra rengârenk ışıklar 

saçan ateş işi; havayi fişek. 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

 fí-sebíli‟llāh [1] Allah yolunda, Allah rızası için, karşılık beklemeksizin. 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

 fitne [3]  

1. fesat, kargaşa, karışıklık. 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

1.1. ortalığı birbirine katan, fesada sebep olan etki. 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

1.2. arabozuculuk, yaramazlık, hile, fesatlık. 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

fitne-i āĥir zemān [1] ahir zaman fitnesi; kıyametin yaklaştığı dönemde yani dünyanın son 

dönemi olarak kabul edilen devr-i kamerde (=ay devri) fitnelerin çoğalacağına inanılır. 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

fitne-i mülk-i cemāl [2] cemal ülkesinin fitnesi; cemal ülkesinde kargaşa çıkaran. 
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G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

2. hile, hilekârlık║doğruluk ve adaletten sapma. 

fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín [1] yeryüzü ve gökyüzü pazarının fitnesi; dünya fitnesi. 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

 foēūl [1] densiz, nâbekâr, hünersiz, ahmak, atıp tutan…║Mansur. 

Muk16/2 senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

 furŝat [1]  

1. bir şeyin yapılması için uygun düşen, elden kaçırılmayacak durum ve zaman, vesile. 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

furŝatı fevt eylemek, furŝatı fevt itmek [2] fırsatı elden kaçırmak. 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

2. galibiyet, üstünlük. 

furŝat ü nuŝret [1] üstünlük ve Allah‟ın yardımıyla zafere ulaşma. 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

 furtuna [3] fırtına. 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

 fūte [1] peştamal. 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

 fülān filan, filanca kimse. 

fülān ibn-i fülān [2] filancanın oğlu filanca kimse; söylenmesi uygun görülmeyen özel isimlerin 

yerine kullanılır. 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

 fülfül [2] tane karabiber  siyah ben. 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

tane karabiber  siyah ben; tane karabiber  aşktan aklını kaybetmişlerin gönülleri. 
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G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

 fülk gemi, kayık. 

fülk-i vücūd [2] vücut gemisi, beden gemisi. 

M1/II/8 eyvāy eger kim fülk-i vücūda / lām-ı felāket olursa lenger 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

 fünūn “fenn”in çoğulu; fenler. 

fünūn-ı fażl ü meʿārif [1] fazilet ve irfan fenleri/hünerleri. 

K23/36 olup durur dil-i vírānesinde genc-i nihān / fünūn-ı fażl ü meʿārif ʿulūm-ı rabbāní 

 fürķat [25] ayrılık, sevgiliden/çok sevilen birinden uzak düşme, hasret. 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

M18/V/2 fürķatinden aŋa her vech ile ʿarż-ı ģāl idüŋ 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M29/III/1 fürķatinden derd-i bí-pāyānumı / ģasretinden nāle vü efġānumı 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G85/4 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / fürķat didükleri bize ayruķsı ģāldür 

G87/4 şādem aŋa ki fürķat irişdi kemāline / her nesnenüŋ kemāli nişān-ı zevālidür 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 
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fürķat-i cānān [1] sevgiliden ayrılık; sevgilinin hasreti. 

M49/7 baġrumı ĥūn itdi benüm fürķat-i cānān / miģnet-i hicrān 

fürķat-i dídār-ı yār [1] sevgilinin yüzünden ayrı kalma; sevgilinin yüzüne hasret kalma. 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

fürķat gicesi [1] ayrılık gecesi. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

fürķat güni [1] ayrılık günü; sevgilinin gittiği gün. 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

fürķat günleri [1] ayrılık günleri; gidişin yaklaştığı günler. 

M15/II/2 nā-gehān irdi ķıyāmet gibi ģayret günleri / ayrulıķ eyyāmı hicrān vaķti fürķat günleri 

fürķat şebi [1] ayrılık gecesi. 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

fürķat zemānı [2] ayrılık vakti. 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

fürķati yaʿķūbı (birinin) [1] (o kimsenin) ayrılığının acısıyla Yusuf‟tan ayrı kalan Yakup gibi 

ağlamaktan gözlerine perde inen  nergis. 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

 füsürde [1] donmuş, buz tutmuş. 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 
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2.1. G/Ġ 

 ġadr zulüm, cevir, haksız muamele. 

ġadr eylemek [1] zulmetmek, cevretmek, haksız muamelede bulunmak. 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

 ġaffārü‟ź-źünūb [1] günahları bağışlayan, affeden Allah. 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

 ġāfil [6] çevresinden ve gerçeklerden habersiz olan, yapacakları ve başına gelecekler 

konusunda ihmal ve gaflet içinde bulunan, dalgın, dikkatsiz ve düşüncesiz kimse; basiretsiz, 

aymaz. 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

K20/26 bu çārsū-yı ʿanāŝırda oldı ġāfiller / aġır bahālu libās ile kendüye dellāl 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

ġāfil olmaķ [8] çevresinden ve gerçeklerden habersiz olmak, dalgın, dikkatsiz, düşüncesiz ve 

basiretsiz olmak; gaflet uykusunda olmak. 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

M13/IV/3 ġāfil olma fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes / ʿandelíb-ı rūģına insānuŋ olmışdur ķafes 

Ş1/52 naŝíģat eyledükçe ġāfil oldı / hevāya serv gibi māʾil oldı 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

G397/6 ey bení aŝfar alayına uyan ġāfil olan / nāra atma cānuŋı cemʿiyyet-i dínār ile 

ġāfil-i cihān [1] dünyadan bihaber kimse. 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

ġāfil me-bāŝ [1] “gafil olma!” 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 
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 ġaflet [2] dalgınlık, boş bulunma, gafillik, ihtiyatsızlık; manevi hakikatlerden bihaber 

olma; kulluk bilincinden uzaklaşma, nefsine uyarak Allah‟ın emir ve yasaklarına duyarsız kalma. 

K20/32 tevāżuʿ ile varup dār-ı ehl-i dünyāya / revā mıdur idesin ġaflet ile ķaddüŋi dāl 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

ġaflet şerābı [1] gaflet şarabı; insanın kendinden geçip sarhoşlar gibi boş bir gurura kapılmasına 

sebep olan gaflet. 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

ġaflet uyĥusı [2] gaflet uykusu; derin gaflet hâli. 

G93/4 ŝofí-i ŝāfí ki manţūr-i ülü‟l-ebŝārdur / ġaflet uyĥusını almaz ʿaynına yā hū gelür 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

ġafletinüŋ ĥˇābına uymaķ [1] gafletinin uykusuna dalmak. 

G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

 gāh bazen, bazı zaman, kâh. 

gāh gāh [2] ara sıra, zaman zaman. 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unutmış iken yāre beni 

gāh … gāh … [4] kâh … kâh …; bazen … bazen … 

K11/16 gāh açar iģsān elini ģayder-i kerrārveş / gāh olur rūz-ı ġazā ķudret elinde źü‟l-feķār 

M14/II/2 gāh ķūma gāh ķāşāna ķaçar olur nihān / yüze gelmez ķuma girmiş mūra dönmişdür hemān 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

gāh olur [1] an gelir, an olur 

G284/4 gāh olur soyınurın ʿışķ ile ebdāl olurın / ķara çullar geyürür baŋa şeb-i hicrānum 

gāh olur … gāh … [1] an gelir … bazen de … 

M16/IV/1 gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

gāh olurlar kim [1] bazen de şöyle olur, … (yaparlar/ederler). 

Ş1/118 oyunda gāh olurlar kim şaşarlar / biribirinüŋ üstine düşerler 

 gāhí [2] bazen, zaman zaman. 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

gāhí … gāhí … [1], gāhí … gehí … [1] bazen … bazen… ; kâh … kâh … 
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G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

 ġāʾib gözle görülmeyen, gizli olan şey, kimse ya da hâl║gayb âlemi. 

ġāʾib erenler [1] Allah‟ın âlemin manevi idaresine memur ettiği ve insanlardan gizlediği sevgili 

kulları; gayb erenleri, ricâlü‟l-gayb. 

M8/VII /5 enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā  

M45/IV/1 ģażret-i ĥıżr-ı nebí kāfile-sālāruŋ ola / rūz ü şeb ġāyib erenler ki nigehdāruŋ ola 

 ġalaša [1] Osmanlı devrinde İstanbul‟da gayrimüslimlerin yoğunlukla ikâmet ettiği semt. 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

ġalaša seyrin itmek [1] Galata‟ya gezmeye gitmek. 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

 ġālibā [1] tahminen, sanırım, herhâlde. 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

 ġalle [1] mahsul, ekin, zahîre. 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

 ġam [31] keder, üzüntü, kaygı, tasa, dert. 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

M19/V/4 lām itme ķaddüŋi ġam ile olma pāy-māl 

M25/I/1 ģālüme raģm eyle sulšānum ġamuŋla zār iken / bí-mecāl ü bí-kes ü bí-yār ü bí-miķdār iken 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 



607 
 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

G452/3 ʿāķil isen ĥāneķāh-ı meskenetde mesken et / bí-vücūd ol ʿālem-i vuŝlatda olan ġam gibi 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni 

ġam-ı aġyār [1] sevgiliye kendisinden daha yakın olan kimselerin âşığa verdiği dert. 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

ġam-ı ʿāşıķ [2] âşığın gamı, kederi. 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

ġam-ı cānān [2], ġam-ı dil-ber [1], ġam-ı yār [1] sevgiliye duyulan aşk ve buna bağlı olarak 

çekilen gam, sevgilinin derdi. 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

ġam-ı ferdā [1] yarın endişesi, gelecek kaygısı. 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

ġam-ı firāķ [2], ġam-ı fürķat [1], ġam-ı hecr [1], ġam-ı hicrān [7] ayrılık gamı; ayrılığın sebep 

olduğu keder. 

M23/I/1 ey hilāl-ebrū ġam-ı hecr ile ĥāk itdüŋ beni / ʿāşıķ-ı dívāne idüp síne-çāk itdüŋ beni 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G66/1 elem-i ġurbet ile dilde ġam-ı fürķat var / ne sürūr ü ne ģużūr ne refāģiyyet var 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 
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G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G308/1 uçurdum mürġ-i cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden / ĥalāŝ oldum ġam-ı hicrān ile ġavġā-yı düşmenden 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 

G465/1 ireli baŋa şerāb-ı ʿışķuŋuŋ keyfiyeti / ne ġam-ı hicrānı fehm itdüm ne źevķ-i vuŝlatı 

ġam-ı günāh [2] günahlar için duyulan pişmanlıkla karışık üzüntü. 

K19/16 emān kāġıdı virilmedi saŋa ţāhir / ġam-ı günāhdan olmaķ revā mı şimdi emín 

K19/22 ġam-ı günāh ile sen ne günüŋe šurursın / rükūʿ u secde içinde ola semā vü zemín 

ġam-ı ʿışķ [7] aşk gamı, aşk derdi. 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G291/5 nihāyeti ġam-ı ʿışķuŋla ben faķír ü ģaķír / ġaríb ü bí-kes ü bí-ĥānümān olam yüriyem 

ġam-ı mihr [1] sevginin verdiği keder, aşk derdi. 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

ġam-ı müdġam [1] iç içe geçmiş, birbirine kaynaşmış dertler; dert yumağı. 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

ġam-ı şitā [1] kışın çetin şartları karşısında duyulan çaresizliğe dayalı keder ve endişe. 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 

ġam-ı yaģyā [1] Yahya‟nın derdi. 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

ġam degül, ġam degüldür [16]  

1. “ne çıkar, zararı yok, aldırma, dert değil” anlamında kullanılır. 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

K32/4 merd olan ġayret idüp šutdı selāmet yaķasın / ġam degül başına dermānsuz olan ķalsa yayaķ  

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 
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G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G64/7 ġam degül yaģyā nigāra görmedin gelse raķíb / bu meśeldür kim izā cāʾe‟l-ķażā amye‟l-baŝar 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

2. “ne olmuş”, “ne var”, “çok mu”. 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

3. “dert değil”, “dert olmaz”, “bir şey yapamaz”. 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 

ġam ġamāmı <MÇ‟de “ġam ġumāmı”> [1] kasvet bulutları. 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

ġam u elem-i ʿālem [1] dünyanın dertleri ve elemleri. 

G460/4 kemíne ķadre irişdüm ziyāde şād oldum / göŋül ġam u elem-i ʿālem ile pür-nem idi 

ġam ü derd [1] gam ve dert. 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

ġam ü miģnet [1] gam ve sıkıntı. 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

ġam ü endūh [1] dert ve ızdırap. 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

ġamından ölmek [1] bir kimsenin aşkından/bu aşkın sebep olduğu kederden ölmek. 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

ġamını çekmek [1] bir şeyin/kimsenin verdiği derde, kedere, ızdıraba katlanmak. 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

ġam yimek [1] gam “yemek”║dertlenmek, kederlenmek. 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

ġam yimemek [5] gamlanmamak, dert etmemek, tasalanmamak, üzülmemek. 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 
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G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

Muk7/11 ġam yime il sözinden ey yaģyā / olmadı çünki bir gül-i bí-ĥār 

 ġamām bulut. 

ġamām-ı ġuŝŝa [1] keder bulutu, kasvet bulutu. 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

 ġamgín [3] gamlı, kederli, üzüntülü. 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

ġamgín itmek [1] kederlendirmek, üzmek. 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

ġam-ĥāne [3] gam, tasa, keder hanesi║şairin gamla dolu evi. 

M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

 ġam-küsār gam yiyen. 

ġam-küsār olmaķ [1] gam yemek; gamlanmak, kederlenmek, kasvete kapılmak. 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

ġammāz [1] fitleyen, fitneci, ara bozucu. 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

ġamnāk [1] gamlı, dertli, kederli, üzgün. 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

ġamnāk olmaķ [1] kederlenmek, üzülmek, tasalanmak. 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

 ġamze [8] göz ucuyla ve hışımla bakma, süzgün yan bakış. 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler ucumuz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 
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G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

ġamze-i cādū [1] cadı gibi efsunkâr yan bakış. 

G111/4 zülfüŋ iki bükilüp kākül-i miskínüŋ ile / dil-i āvāremi ol ġamze-i cādūya çeker 

ġamze-i cellād [1] cellat yan bakış; öldürücü yan bakış. 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

ġamze-i ġammāz [1] fitneci yan bakış. 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

ġamze-i ĥūn-ríz [1] kanlar döken hışımlı yan bakış; öldürücü yan bakış. 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

ġamze-i mestāne [1] sarhoşça bakış. 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

 ġamzekār [1] hışımlı bakışlar atan (güzel/sevgili). 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

ġamzekār-göz [1] gözleri hışımlı bakışlar atan (güzel/sevgili). 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

 ġaní zengin. 

ġaní vü faķír [1] zenginler ve fakirler║herkes. 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 

 ġanímet [3] emeksizce elde edilen veya beklenmedik şekilde gelen fırsat/nimet.  

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

 ġār [1] mağara  nefs-i emmâre. 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

 ġaraż [4] amaç, maksat, kasıt, hedef; niyet, dilek, istek. K21/25‟te kelimenin “nişan, 

hedef” anlamına gönderme vardır. 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

M49/10 kūyına varup ġarażum āh ü fiġāndur / olsa behāne 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 
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ġaraż ehli [1] art niyetli kimseler  denizin yüzeyindeki çer çöp. 

K22/13 ne ʿacebdür deŋiz üstinde miśāl-i ĥas ü ĥār / yüze geldi sözi yüz buldı ġaraż ehli olan 

 ġarb [1] güneşin battığı yön, batı║dünyanın batısı, batıdaki ülkeler. 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

 ġāret [1] yağma, talan║aklın alt üst olması. 

Ş2/53 olup mestāne-i cām-ı maģabbet / irişdi ĥāne-i ʿaķluma ġāret 

ġāret itmek [1] yağmalamak, talan etmek. 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

 ġaríb [14]  

1. yalnız, kimsesiz, zavallı, gariban. 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 

M26/I/1 yılduzı düşkin ġaríb ü ʿāşıķ-ı bí-çāreyin / gün gibi deryā-yı ʿışķuŋda gezer āvāreyin 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

2. sevgiliden ayrı düşen boynu bükük âşık. 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/III/2 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ cānānısın / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/IV/2 hem-dem-i yārān iken hem-ŝoģbet-i cānān iken / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

Ş1/43 ġaríbüŋ derd-i hicrānı ģaķıyçün / zebūnuŋ āh ü efġānı ģaķıyçün 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

ġaríb itmek [1] kimsesiz ve zavallı bir hâle koymak. 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār [1] zamanın gönlü yaralı, zavallı âşığı. 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 

ġaríb ü nā-tüvān [1] kimsesiz, zavallı, çaresiz ve güçsüz kimseler. 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

ġaríbler gibi [1] kimsesizler gibi. 
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M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

 ġaríblik [2] 

1. yerinden yurdundan ayrı düşme, gurbette bulunma. 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

2. yalnızlık, gurbetlik, düşkünlük. 

G268/1 ġaríblıķda ecel gelmedin çıķup gitsem / serāy-ı yārümi bir gün öŋürdi seyr itsem 

ġaríbsetmek [1] gurbette kimsesizliğini, yabancılığını hissettirmek. 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 

ġarím [1] rakip║alacaklı. 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-ı ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím 

ġarķ-ı ʿaraķ olmaķ [1] tere batmak, ter içinde kalmak, çok terlemek║(bulut için) yağmur 

yüklenmek ve sağanak indirmek. 

K1/61 göklerde buluš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

 ġarķ batma, boğulma; suya batmış, boğulmuş. 

ġarķ eylemek, ġarķ itmek [9]  

1. batırmak, boğmak║her tarafını kuşatmak, kaplamak.  

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

K24/13 ġarķ eylemiş vücūdını nūr-ı kerāmete / ĥurşídveş libāsını ķılmış ķamu ʿabā 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

G448/4 źāt-i pākine maģāsinler yaraşmış gün gibi / nūra ġarķ itmiş anı berg-i dıraĥt-i heyʾeti 

ġarķ olmaķ [1] … ile dolmak, … altında kalmak. 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

2. (birine bir şeyi) bol miktarda vermek, …y(A) boğmak. 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

ġarķa virmek [1] boğmak║mahvetmek, helâk etmek. 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

 ġarrā [2] 
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1. güzel, coşkulu, ahenkli. 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zeban 

2. güzel, gösterişli, mütenasip şekilli. 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

 ġarrālanmaķ [1] kendini beğenmişlik etmek, çalım satmak, gösteriş yapmak. 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

 ġarrālıķ [1] mağrurluk, çalım satma hâli. 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

 ġāşiyedār [2] seyis, at uşağı. 

║(Hazreti Muhammed için) Cebrail. 

K1/50 cibríl-i emín oldı şehā ġāşiyedāruŋ / derbān-ı der-i fażluŋ olur ģażret-i mūsā 

║güzelin önü sıra beyler. 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

 ġavġā [2] 

1. dert, sıkıntı, karmaşa. 

Ş1/49 cefāsın arturup yevmen fe-yevmā / getürdi başuma biŋ dürlü ġavġā 

ġavġā-yı ʿışķ [1] aşk kavgası, aşk çekişmesi; aşktan ileri gelen duygu karışıklığı, duygusal 

karmaşa. 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

2. şiddetli tartışma, cedelleşme, dövüş. 

ġavġā-yı düşmen [1] rakiple/düşmanla çekişme. 

G308/1 uçurdum mürġ-i cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden / ĥalāŝ oldum ġam-ı hicrān ile ġavġā-yı düşmenden 

ġavġā eylemek [1] kavga etmek, cedelleşmek. 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

ġavġāsın çekmek [1] derdini çekmek, (diğer âşıklarla sevgili için) çekişmelere maruz kalmak, 

katlanmak. 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

ġavġāyı kesmek [1] cedelleşmeye son vermek. 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

3. gürültü patırtı, hengâme. 
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G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

 ġavvāŝ [2] dalgıç. 

║(nazım denizinde) Yahya. 

Ş2/128 olupdur ķulzüm-i naţm içre ġavvāŝ / sözi baģr-i ġazelde gevher-i ĥāŝ 

║Yahya‟nın dal (د) gibi iki büklüm vücudu. 

G374/2 egilüp dāl-i vücūdum yine ġavvāŝ gibi / šaldı deryā-yı ĥayālāt-ı ġam-ı dil-dāra 

ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmet [1] hikmet denizinin dalgıcı║Yahya. 

G445/5 yaşı yaģyānuŋ çoġalduķça neciyyu‟llāh gibi / oldı ģaķ deryāsınuŋ ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmeti 

ġavvāŝ-ı baģr-i medģ [1] (birinin) methinin denizinin dalgıcı; (o kimseyi) methetme denizine 

dalan kimse. 

K10/39 bu lušf ile ne dürr-i girān-māyesin ʿaceb / ġavvāŝ-ı baģr-i medģüŋ olan bulmadı kenār 

ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eylemek [1] himmetler denizine dalgıç eylemek, himmetler denizine 

daldırmak. 

G360/5 yaģyā müríd-i ķāf-ı ķanāʿat gibi müdām / ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eyler ĥayāl-i hū 

 ġāyet, ġāyetde [19] çok, pek çok, hayli, son derece. 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

M20/V/3 bu ʿizzete bu devlete ġāyet maģal bilür 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

Ş2/247 iderler ʿāşıķa ġāyet teraģģum / olardur egleyen bir pāre göŋlüm 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 
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G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

ġāyet ile [1] aşırı derecede, son derece, çok fazla. 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

ġāyeti [1] çok çok; olup olacağı, altı üstü. 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

ġāyeti bu kim [1] çok çok … olur ; olup olacağı …d(I)r, altı üstü … olur. 

G488/5 gel e yaģyā ķuluŋa ġāyeti bu kim diyeler / oldı bir şāh-ı cihān bendesinüŋ mihmānı 

ġayr-i muʿayyen [1] belirsiz. 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm  

 ġayret [2]  

1. çaba, cehd║manevi mertebe kat etmek için çalışıp çabalama. 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

ġayret-i ʿışķ [1] aşk gayreti, aşk yolunda çalışıp çabalama. 

Ş2/47 ĥudāyā benven ol pür-ģayret-i ʿışķ / vücūdum seyle virdi ġayret-i ʿışķ 

ġayret itmek [1] sabır ve sebatla çalışmak, kendini dayanmaya zorlamak. 

K32/4 merd olan ġayret idüp šutdı selāmet yaķasın / ġam degül başına dermānsuz olan ķalsa yayaķ 

ġayreti elden ķomamaķ [1] gayreti elden bırakmamak; çaba göstermeye devam etmek. 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

2. sevilen ve aziz tutulan kimseyi başkalarıyla paylaşmak istememekten kaynaklanan kıskançlık, 

çekememezlik. 

ġayret-i aķrān [3] emsallere karşı duyulan kıskançlık. 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

 ġazā [21] din uğruna yapılan savaş; cihat, cenk. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 
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K5/45 cemíʿ-i ķulları yaģyā gibi ġazāda olur / yolında ölmege cānlar virici ķurbānı 

K6/19 şeh-i ʿasākir-i islām olan süleymān ĥān / geçer ġazā ile aŝģāb gibi ezmānı 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K12/29 ġazāda esb-i ŝabā-sürʿatüŋle irişicek / bulıš gibi ķaçuben šaġlara düşer aʿdā 

K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı  

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı  

K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

ġazā-yı şeh [1] padişahın (=Kanuni Sultan Süleyman) gazası/seferi. 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

ġazā erenleri [1] din uğruna savaşan askerler, gaziler. 

K9/25 ġazā erenlerinüŋ serveri vü serdārı / seĥā vü maʿdeletüŋ maʿdeni kerem kānı  

ġazā ķılmaķ [2] cihat etmek, din yolunda savaşmak. 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

ġazālar ķılıcı [1] gazalar “kılıc”ı; savaşlarda kılıç gibi “yarar” olan║gazalar “kılıcı”; din uğruna 

savaşan kimse, mücahit. 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

 ġazāl [1] ahu, ceylan, geyik  güzel sevgili. 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

 ġazāle [2] dişi geyik. 

 omzunun üzerinden göz ucuyla bakışlar atan sevgili.  

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

 savaş meydanında Kanuni Sultan Süleyman‟ın atının önünden kaçan düşmanlar. 
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K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

 ġażanfer [1] aslan║cesur, yiğit kimse; kahraman║Ali adlı güzel. 

Ş2/148 ʿalídür birisi āl-i peyember / şecāʿat kūhsārında ġażanfer 

 ġażanferān “ġazanfer”in çoğulu; aslanlar║cesur yiğitler. 

ġażanferān-ı memālik-sitān-ı ʿOśmāní [1] Osmanlı‟nın memleketler fetheden aslan askerleri. 

K6/29 hilāl-i ʿíd gibi ʿarşa aŝdı şemşírin / ġażanferān-ı memālik-sitān-ı ʿośmāní 

 ġażeb [2] gazap, kızgınlık, öfke, hiddet. 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

G476/3 ġażebüŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

ġażeb eylemek, ġażeb itmek [3] gazaplanmak, öfkelenmek, hiddetlenmek. 

G21/6 aduŋı bí-vefāya çıķarma benüm begüm / aġyāre lušf idüp ķuluŋa eyleme ġażeb 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

1.1. (göz için) hışımla bakmak. 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

ġażebden bir pāre od olmaķ [1] gazaptan ateş parçasına dönmek║çok öfkelenmek ve bu öfkeyle 

yüzü kıpkırmızı kesilmek. 

Ş1/142 ezilseŋ ol gül-i ĥandān-ı gülşen / hemān bir pāre od olur ġażebden 

 ġazel [16] ilk beytinin mısraları kendi aralarında, sonraki beyitlerinin ikinci mısraları ilk 

beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan klasik Türk şiiri nazım biçimi. 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G113/7 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G291/7 kemāl-i sūz ile budur ümídüm ey yaģyā / ġazelde ĥusrev-i şírín-zebān olam yüriyem 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 
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G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

ġazel-i dil-sitān [1] gönlü kendine bağlayan, çok hoşa giden gazel. 

G237/7 yaģyā firāķ-ı yār ile āvāre olanuŋ / göŋlini egle bu ġazel-i dil-sitānum al 

ġazel baģri [1] gazel denizi║gazel bahri. 

G477/5 edā-yı ĥūb ile gūyā ġazel baģrinde yaģyānuŋ / niķāb-ı şāhid-i maʿnādur elfāż-ı dürer-bārı 

 ġāzí [18] gaza eden, din uğruna savaşan, mücahit; kahraman, yiğit. 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yi allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

M21/I/1 erlik ile erdişír-i ʿālemüŋ mümtāzıyuz / ŝad hezārından ʿadūnuŋ yüz çevürmez ġāzíyüz 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

ġāzí-i devr-i zemān [1] zamanın gazisi║Yavuz Sultan Selim. 

K2/21 ţıll-i ģaķ sulšān-bin-sulšān emírü‟l-müʾminín / ġāzí-i devr-i zemān sulšān selím-i kām-rān 

ġāzí-i ferĥunde-ĥıŝāl [1] mübarek hasletlere sahip gazi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/20 kāmiʿ-i dív-i ţulem mehdí-i devr-i ʿālem / nūr-ı ʿayn-ı ʿaţamet ġāzí-i ferĥunde-ĥıŝāl 

ġāzí-i naʿre-zenān [1] savaş naraları atan gazi║(kılıç ekmeğinin ehli olan) Yahya. 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

ġāzí ĥünkār [1] Sultan I. Murad, Murad Hüdavendigâr. 
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M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

ġāzíler ĥānı, ġāzíler şāhı [1], ġāzílerüŋ ĥānı [3], ġāzíler sulšānı [1], ġāzílerüŋ sulšānı [1], ġāzílerüŋ 

şāhı [1] gazilerin önderi, gazilerin sultanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K6/18 velí ŝıfatlaruŋ evlāsı vāliyü‟l-ģaremeyn / muģammed ümmetinüŋ şāhı ġāzíler ĥānı 

K8/9 çerĥ-i ʿadlüŋ āfitābı bürc-i iģsānuŋ mehi / ġāzíler sulšānı aģbāb-ı resūlüŋ serveri 

M14/I/3 hādí-i islām şāh-ı kām-rānumdur benüm / ġāzíler şāhı emír-i nükte-dānumdur benüm 

M18/III/4 şād olurlarsa n‟ola ġāzílerüŋ sulšānıdur 

ġāzíler ocaġı [1] gaziler ocağı, gaziler memleketi; çok sayıda gazi yetişen, halkı cengâver olan 

şehir║Edirne. 

Ş1/78 erenler yiri arslanlar yataġı / ķadímí şehr ġāzíler ocaġı  

ġāzíler serdārı [1] gazilerin başkumandanı║en büyük gazi║Sultan I. Murad. 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

ġāziyān-ı meydān [1] savaş meydanının gazileri. 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

 geçilmek [1] katedilmek, aşılmak. 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

 geçinmek [1] vakit geçirmek║idare etmek. 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

geçen belürmez [1] “geçen (belâ) belirmez”; “olmuş bitmiş şeyin izi kalmaz; bilhassa 

kötü şeyler çabuk unutulur” anlamında mesel. 

G181/1 didüm ki cāna geçdi tírüŋ neden belürmez / ol ķaşları kemānum didi geçen belürmez 

 geçürmek [1] vazgeçirmek, gözündeki değerini kaybettirmek║feda ettirmek. 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

 gedā [13] dilenci, fakir. 

K20/31 gedā maķām-ı ģükūmetde pāy-dār olmaz / šavíl ʿömre irişmez aŝılsız olsa nihāl 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 
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G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G474/4 ģammām içini beŋzedürin cāy-i maģşere / kim olur anda şāh gedānuŋ berāberi 

G501/4 mecnūn odur ki kendüye ķayd-ı ʿaţím ide / şāhuŋ riʿāyetini gedānuŋ rıżāsını 

gedā-yı ʿışķ [2] aşk dilencisi. 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

gedā-yı kūy-i hicrān [1] ayrılık mahallesinin dilencisi. 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

gedā-yı kūy-i ʿışķ [1] aşk mahallesinin dilencisi. 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

 geh kâh, bazen. 

geh … gāh …, geh … geh … [3] bazen … bazen …, kâh … kâh … 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

geh olur [1] bazen, kimi zaman. 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

gelen tehí gitmez [1] “gelen boş dönmez”, “kimse boş çevrilmez, herkesin orada nasibi vardır.” 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

gelmesün ķullar başına [1] “kullar başına gelmesin”, “kimseciklerin başına gelmesin”, “evlerden 

ırak”. 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb 

…(y)A gelse [1] …y(A) gelince, söz konusu … olunca, ama …(y)A 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

gelüŋüz [1] “geliniz”, “haydi gelin”. 

G275/1 gelüŋüz ʿışķ ile dívāne vü şeydā olalum / yaķalar çāk idelüm ĥalķa temāşā olalum 
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gelüp geçmek [1] gelip geçmek║geçip gitmek. 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

gelüp gitmek [1] (hasta âşığı yoklamaya) sık sık gelip gitmek (ancak gelişi bir işe yaramamak, 

âşığı iyileştirememek)║(onlarca tabip) yetişmek, ölmek; yerlerine yenileri yetişmek, ölmek… 

(ancak yüzyıllardır aşk hastalığının devasını bulamamak). 

G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

 gemi [5] yolcu ya da yük taşıyan büyük deniz taşıtı. Beden ve nefis için benzetmelik 

olarak kullanılmıştır. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

 gemici reis, kaptan; dümenci. 

gemiciler kemi [1] gemicilerin en kötüsü, en kabiliyetsizi, gemisini yürütemeyen kaptan. 

K33/2 gemiciler kemi tiryākílerüŋ muģkemisin / reviş-i keştí-i endām-ı tü ez-ĥod reften 

 genc [3] 

1. hazine. 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

genc-i dünyā [1] dünya hazinesi║para pul, maddiyat. 

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

genc-i ģüsn [1] güzellik hazinesi. 

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

genc-i meʿāní [1] manalar hazinesi. 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

genc-i nihān [7] gizli hazine. 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K23/36 olup durur dil-i vírānesinde genc-i nihān / fünūn-ı fażl ü meʿārif ʿulūm-ı rabbāní 

M4/III/1 görinme ʿayn-ı ʿāleme cismüŋde cān gibi / fāş itme ĥalķa kendüŋi genc-i nihān gibi 



623 
 

G104/7 šuydılar yaģyā gibi genc-i nihānı šoydılar / çün ķanāʿat niʿmetine ŝundılar ebdāllar 

Aşağıdaki tanıklarda her iki anlam da mevcuttur. 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

genc-i nihān-ı çihre-i maķŝūd [1] gizli bir hazineye benzeyen maksat çehresi. 

G68/2 zāhidā genc-i nihān-ı çihre-i maķŝūdına / ādemüŋ resm-i šılısm-i cismidür āyinedār 

genc-i nihān-ı rūģ-ı pāk [1] (bedenin içinde) gizli bir hazine olan saf ruh. 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

genc-i pinhāní [1] gizli hazine. 

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

genc-i viŝāl [2] vuslat hazinesi. 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

genc ü māl [1] hazine ve mal║servet║en büyük zenginlik, en kıymetli hazine. 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

2. genç. 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

Aşağıdaki tanıkta her iki anlam da mevcuttur. 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

gencíne hazine. 

gencíne-i mihr [1] sevgi hazinesi, bir kimseye duyulan hazine kıymetinde sevgi. 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

gencíne-i yezdān [1] Allah‟ın hazinesi║Allah‟ın hazine gibi kulu║Yahya. 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 

 ger [6] eğer, şayet. 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāne tír 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 
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ger ola [1], ger olursa [1] … bile olsa. 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

 gerçek [2]  

1. inkâr edilmeyecek surette var olan, gerçekleşmiş olan, vâki. 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

2. aslı olan, kandırmaca olmayan, doğru. 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

3. hakiki, halis, aranılan bütün vasıfları kendinde taşıyan. 

gerçek er [4], gerçek eren [3] insan-ı kâmil, ermiş kişi, mürşit, veli. 

K6/34 elini gerçek erenler duʿāya ķaldursa / derūn-ı dilden olur evvelā aŋa śāní 

K7/13 aluruz taĥtını tācını bu kerre şāhuŋ / himmet itsün bize ʿośmān ilinüŋ gerçek eri 

K8/8 şāh-ı merdān-ı vilāyet şír-i erbāb-ı ġazā / pír-i aŝģāb-ı šaríķat ʿālemüŋ gerçek eri 

K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

M9/I/2 yine bir gerçek eri mürşid-i erkān itdüŋ / ģākim-i maģkeme-i taĥt-ı süleymān itdüŋ 

 gerçi [16], gerçi ki [2], gerçi kim [2] gerçi, her ne kadar, ise de. 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

Ş2/174 vefāsın görmedük anuŋ revā mı / vefā meydānıdur gerçi maķāmı 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G37/4 śülśin ĥašuŋuŋ yazmaz yāķūt bu lušf ile / gerçi ki saŋa oldı ģüsn ü ĥaš ile vāriś 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 
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G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋuluķda ķorĥu 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

Muk2/4 şöhreti eylügini virür mi / gerçi falcı ʿarabuŋ şöhreti var 

 gerd toz, toprak║keder, gam, tasa, iç sıkıntısı, melal. 

gerd-i keder [2] suya bulanıklık veren toz║keder tozu, keder eseri. 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

gerd-i melāl [4] aynaya bulanıklık veren toz║melal tozu; bıkkınlık, usanç, can sıkıntısı eseri. 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

 gerden [4] gerdan, boyun. 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

gerdenini cānib-i ĥāke ŝalmaķ [1] boynunu toprağa doğru salmak║iki büklüm olmak, 

ihtiyarlamak║ölümü yaklaşmak║Hakk‟a/takdir-i ilahiye boyun eğmek. 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

 gerdūn [3] felek║talih, baht. 

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

gerdūn-ı dūn [2] alçak felek, aşağılık felek. 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

 gerdūn-şükūh [1] felek kadar yüce ve azametli║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 

 gerekmez [3] 
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1. lâzım değil. 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

2. yakışmaz, yaraşmaz, uygun düşmez. 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

geregi gibi [1] icap ettiği şekilde, lâyıkıyla. 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

2. isterse. 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

gerek ise [1] isterse, … yapılsa bile. 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

gerek … olsun gerekse … olsun [1] ister … olsun isterse … olsun. 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

gerekse … olsun [2] isterse …olsun, … olsa bile. 

G339/4 gül beŋzeyemez aŋa gerekse / alšunlu yeşil ķabāsı olsun 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

gerekse … gerekse … [1] ister … ister … 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

 germ [1] 

1. yanan, tutuşan║samimi, sıcakkanlı. 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

germ olmaķ [9]  

1. hararetlenmek║sahip olunan bir nitelikten ötürü havaya girmek, kibirlenmek. 

K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

3. hararetlenmek║aşka gelmek. 

Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

Ş2/335 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile germ oluben / elek aŝdum felege ķavs-i ķuzaĥ gibi hemān 
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G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye  

germā [1] sıcak, sıcak hava  ayrılık ateşi. 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

germiyān [1] Germiyan/Kütahya. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

 getürmek [4]  

1. gelmesini sağlamak. 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

2. beri getirmek, hazırında bulundurmak; elinde, yanında tutmak. 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

gevden [2] bön, ahmak, sersem. 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

gevden olmaķ [1] ahmak gibi davranmak, kayıtsız kalmak. 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

 gevher [10] 

1. kıymetli taş, cevher, mücevher. 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

gevher itmek [1] mücevhere dönüştürmek║kıymet ve itibar kazandırmak. 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

gevher-i ʿālí-behā [1] kıymetli mücevher. 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

gevher-i ʿömr [1] ömür mücevheri. 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

gevher-i şeb-çerāġ [1] şeb-çerağ mücevheri, çamçırak. Geceleyin lamba gibi ışık saçan bir 

cevherdir. “Gâv-i bahrî” (=deniz öküzü) geceleri otlamak için denizden karaya çıktığı zaman o 

cevheri ağzından çıkarıp otlayacağı yere koyar ve o ışıkta otlarmış. “Dürr-i şeb-gûn” da denir. 

G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

1.1. mücevher║mücevher gibi güzel ve değerli söz/eser. 
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G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

Ş2/322 semend-i šabʿuŋı cevlān ile sür / yüri bu gevheri ŝarrāfa irgür 

gevher-i lušf-ı kelām(ı) [1] fasih, beliğ ve mülayim tekellümün(ün) mücevherleri. 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

2. inci. 

M1/II/3 alçaġı elden ķoma ki görmez / šūfān-ı nūģı deryāda gevher 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

G454/5 rişte-i naţmına dizmiş gözyaşı gevherlerin / söz ile yaģyā gibi dünyāya nāţım gelmedi 

G466/1 pír olduġumca dişlerümüŋ düşdi gevheri / dívāní síne döndi benüm dişlerüm yeri 

2.1. inci║cevher, kabiliyet sahibi kimse. 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

2.2. inci║inci gibi güzel ve değerli söz. 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

gevher-i eşk [1] gözyaşı incisi; inci gibi gözyaşları. 

M16/II/2 ʿışķ ile faĥr iderin źerrece ʿār idimezin / gevher-i eşkümi pāyine niśār idimezin 

gevher-i ĥāŝ [1] halis inci. 

Ş2/128 olupdur ķulzüm-i naţm içre ġavvāŝ / sözi baģr-i ġazelde gevher-i ĥāŝ 

gevher-i ʿışķ [1] aşk cevheri, aşk incisi. 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

gevher-i pāk [2] halis inci. 

Ş2/321 bu bikr-i fikrüŋ oldı gevher-i pāk / aŋa irişmemişdür dest-i ģakkāk 

1.1. tertemiz, bembeyaz halis inci║Hazreti Muhammed‟in tertemiz, bembeyaz dişleri. 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

gevher-i yek-dāne [1] istiridye içerisindeki tek inci. 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

3. (kılıç için) kabzadaki mücevherler║parlaklık, eser. 

gevher-i şemşír-i zebān [1] dil kılıcının cevheri║Yahya‟nın nazmı ve nesri. 

K22/49 baģr-i eşʿār-ı lašíf āyíne-i tíġ-i hüner / naţm ile neśrüm olur gevher-i şemşír-i zebān 

gevher-i tíġ-i zebān-ı ģāl [1] hâl dili kılıcının cevheri║Yahya‟nın şiiri. 

G56/7 şiʿr-i yaģyā gevher-i tíġ-i zebān-ı ģālidür / sözlerinüŋ ģāleti daʿvāsınuŋ maʿnāsı var 
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 gevher-niśār inciler/mücevherler saçan. 

gevher-niśār olmaķ [1] inciler/mücevherler saçmak. 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

 geyik [1] erkeklerinin başlarında uzun çatallı boynuzları olan geviş getirici memeli 

hayvan. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

 geyimlü [2] giyimli. 

1.1. (asker için) zırhlı ve silah kuşanmış. 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

1.2. (at için) eyerli ve koşum takımlarıyla hazır olan. 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

 geyinmek [2] (zırh) kuşanmak. 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

 geymek [44]  

1. giymek, giyinmek. 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

K19/4 ʿazíz cānuŋı göz göre odlara atuben / revā mıdur geyesin şimdi cāme-i zerrín 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

M45/V/1 benek altunlu geyen bende-i fermānlar ile / gökdeki ebr ile ceng idici ķaplanlar ile 

Ş2/123 geyüp altunlu ķaftānın ķamerveş / yaķar irdügini mānend-i āteş 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 
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G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

G429/1 geyüp gül-gūníler meydāna girme / sözümden çıķma şāhum ķana girme 

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

2. (başa) takmak, takınmak. 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

Aşağıdaki tanıklarda (hulle) giymek║(taç) takmak. 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

3. (zırh) kuşanmak. 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

gey [4] giy!║çok, pek çok, hayli. 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 
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geydügi yaraşuķ [1] ne giyse yakışan. 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

 gezdürmek [1] bir şeyi satmak için alıcılar arasına götürüp dolaştırmak. 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-ı ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 

 gezmek [7] 

1. dolanmak, dolaşmak. 

M14/II/4 ardumuzca gelse mānend-i kilāb-ı kārbān / rāfıżí olmış gezer bir niçe ímānı yaman 

M26/I/1 yılduzı düşkin ġaríb ü ʿāşıķ-ı bí-çāreyin / gün gibi deryā-yı ʿışķuŋda gezer āvāreyin 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G262/1 vilāyetlerde gezdüm gün gibi seyr-i cihān itdüm / irişdüm menzil-i maķŝūduma šayy-i mekān itdüm 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

1.1. dolaşmak║birlikte vakit geçirmek. 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

 ġıdā [3]  

1. besin, azık, maddi manevi besleyici unsur. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

M7/III/2 bu ejdehā-yı heft-sere olmadın ġıdā / taģsín aŋa ki āĥiretinüŋ ġamını yer 

ġıdā-yı ehl-i devlet [1] ağzının tadını bilenlerin gıdası. 

G39/1 tūşe-i cāndur ġıdā-yı ehl-i devletdür gülāc / rāģatü‟l-ervāģ ü miftāģ-ı šabíʿatdür gülāc 

ġıdā-yı rūģ, ġıdā-yı rūģāní [11] ruhun gıdası, ruhun ihtiyacı olan şey, ruhu besleyen manevi gıda.  

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur 

K9/12 ŝada-yı baģś-i mevālí ŝafā virüp cāna / firāset ehline oldı ġıdā-yı rūģāní 

K23/7 ķufūs-ı cins-i meşāyiĥ nesím-i cān-perver / ŝadā-yı baģś-i mevālí ġıdā-yı rūģāní 

K24/29 aŝģāb-ı ʿışķa lušf-ı kelāmı ġıdā-yı rūģ / erbāb-ı źevķe seyr-i cemāli feraģ-fezā 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 
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2. rızık. 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

 ġılāf [3] kılıç kını. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

 ġıll ü ġış [2] gizli kin, garez, fesatlık. 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

 ġılzet [1] galizlik, kabalık, hamlık. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

ġılţet itmek [2] hamlık etmek, kaba davranışlarda bulunmak. 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

 ġınā [2]  

1. zenginlik, varsıllık. 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

2. gerçek zenginin Allah olduğunu kabul ederek kendini Hak ile zengin saymak, ondan başkasına 

ihtiyaç göstermemek. 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

 ġırre kibirli, mağrur. 

ġırre olmaķ [1] mağrur olmak, kibirlenmek. 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

 gibi [682] gibi, misali, …(y)A benzer şekilde.  

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

K1/2 ţulmetde ģayāt ābı gibi ʿayn-ı cihāndan / olmışdı nihān çeşme-i mihr-i felek-ārā 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 
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K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

K1/28 māh-ı ramażān gibi cihān ķadre irişdi / evķāt-ı şerefde dem-i miʿrāc ile maģżā 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

K1/61 göklerde buluš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yel gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģgibi ʿazm-i kūhsār 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 
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K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yi allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

K18/37 dehen-i yār gibi ġayre boyın egdürme / zülf-i dil-dār gibi ķılma períşān-aģvāl 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırruŋı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 
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K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

K2/41 ķāmet-i dil-dār gibi sözüŋi ķılma dırāz / ey göŋül eyle duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

K20/34 ebü‟s-suʿūd efendi ķapusınuŋ ķulı ol / ki ʿaynı ʿayn-ı ʿalí gibidür mübārek-fāl 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

K20/46 benefşe gibi šutup bāġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

K21/1 bígāne oldı şimdi müjeŋ gibi cāna tír / šoķınmadın geçer yine ben bí-nişāna tír 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģā-i šayyibesinden dil ü cān 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 
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K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

K26/40 seĥā vü cūd ile ĥātem gibi be-nām oldı / olalı lušf ü ʿašāsiyle muġtenim dünyā 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 
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K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

K29/29 adı var kendüsi yoķ tímārınuŋ ʿanķā gibi / der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

K3/17 cāmiʿ-i şírān-ı ceng ü mehdí-i dín-i güzín / cān gibi memdūģ olan sulšān-ı ehl-i iķtidā 

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 
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K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

K34/14 ķaldurma zurnapā gibi bālāya başuŋı / eller seni ayaķlamasun nerdübān gibi 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

K34/16 yanuŋda māh-ı nev gibi noķŝānı olanuŋ / ʿaybın yüzine urma mey-i erġavān gibi 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

K34/21 āĥir ecel šutar dilüŋi gözüŋi yumar / noķŝān-ı ĥalķı gözleme ʿayn-ı ʿavān gibi 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

K34/25 taģsín aŋa ki daĥı derūnına girmedin / yapduġı evlerini yıķa kūdekān gibi 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

K34/28 uçurma mürġ-i cānını maġlūb olanlaruŋ / ʿömr-i ķaŝírine sebeb olma šoġan gibi 

K34/29 maģbūblar alayınuŋ ardınca yürime / yilme yilişme teşne seg-i kārbān gibi 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 
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K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibiehl-i seyrānı 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

K5/45 cemíʿ-i ķulları yaģyā gibi ġazāda olur / yolında ölmege cānlar virici ķurbānı 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥūrşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

K6/19 şeh-i ʿasākir-i islām olan süleymān ĥān / geçer ġazā ile aŝģāb gibi ezmānı 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

K6/29 hilāl-i ʿíd gibi ʿarşa aŝdı şemşírin / ġażanferān-ı memālik-sitān-ı ʿośmāní 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 

K7/5 boġazını alalum baģr gibi sürĥ-serüŋ / geçelüm taĥt-ı süleymānlar ile üsküderi 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 
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K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

K9/48 vücūd-ı şāh-ı cihān gibi şāh-zādeleri / olalar iki cihān devletine erzāní 

M1/I/2 gözi açuķlar seyyāre gibi / seyrinde ʿarşı eyler temāşā 

M1/I/6 ʿayn-ı maʿāşı kör olmayınca / bunuŋ gibiler olmaz hüveydā 

M1/III/8 bilmezlik itdüm bundan öŋürdi / dívāne gibi yolum yaŋıldum 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

M10/I/3 dār-ı dünyā cāy-i fürķat menzil-i miģnet gibi / devleti bir ālet-i hengāme-i zaģmet gibi 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

M10/II/2 díde gibi şevķ-i nūrāniyyeti başa ilet / evliyānuŋ ayaġı altı olur altı cihet 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

M12/III/3 ĥāšırı cennet gibi meyl eylemez dünyāsına / ŝūret-i ţāhirde šalmış ʿālem-i maʿnāsına 

M12/IV/3 inne baʿde‟l-usri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti  

M13/II/2 zühd ile gözden ricāl-i ġayb gibi dūr olur / ķaŝd ile ʿayn-ı ʿavāma cān gibi mestūr olur 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

M13/III/1 gel benefşe gibi ķıl ķaddüŋi zühd içinde dāl / ʿayn-ı ʿabír gibi ol ģayrān-ı źāt-ı źü‟l-cemāl 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 
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M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān 

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

M38/III/1 fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

M4/I/3 iki cihānı bir ķadem it bāl ü per açup / cibríl gibi sidre-i ʿālíde ķıl maķām 

M4/III/1 görinme ʿayn-ı ʿāleme cismüŋde cān gibi / fāş itme ĥalķa kendüŋi genc-i nihān gibi 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 
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M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

M42/III/1 güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

M5/IV/3 sürĥ-ser ʿośmānludan ķaçduġı gibi ķaçdılar / bir ķaraçı ġurbetüŋ düzme şikāyetçileri 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M6/VIII/4  nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

M8/IV/6 nesím-i ŝubģ gibi yirde ķoma āhumuzı / ģaķāret eylediler nesl-i pādişāhumuzı 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 
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M8/VII /5  enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi  

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

Ş1/147 o gün ŝabr ü ķarārum gibi gitdi / gözümüŋ yaşını seyyāre itdi 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

Ş1/52 naŝíģat eyledükçe ġāfil oldı / hevāya serv gibi māʾil oldı 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 
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Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 
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G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-i tecellā ide ţuhūr 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G134/4 ŝu gibi šurı šur çāh-ı tenezzülde niyāz eyle / vücūdı ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ šūr-ı tecellādur 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

G148/1 göz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 
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G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G153/2 ķušb-i devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

G17/5 ʿāşıķ olan kişiler bāb-ı fenādan geçimez / ķāmeti olmayıcaķ dāl-i ʿadem gibi dü-tā 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 
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G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G174/3 dem-i seģer gibi ţulmet-serā-yı fāníde / yaban delüleri gibi gülenlere gülerüz 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

G175/2 oķumaġı yazmaġı dünyāya virmezlerdenüz / ŝuyı ŝoġulmış degirmen gibi baššāl olmazuz 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

G184/3 bir olur il gözine ţāhirümüz bāšınumuz / yidi deryā gibidür ŝūretümüz síretümüz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 
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G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

G205/1 mihr ile ŝubģ gibi ol ŝādıķ / ola dirseŋ yüzüŋ aġ alnuŋ açıķ 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G222/5 niyyetüm budur ki yaģyā gibi ölem dirilem / rūz-ı maģşerde daĥı elden ķomayam dāmenüŋ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

G23/6 rūz-i ķıyāmetde öle dirile / cān gibi yaģyā anı ide šaleb 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 
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G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G249/5 yaģyā firāķ-ı ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 

G257/4 eyledüm rūyumı seccāde gibi ĥāk-i ķadem / ne ķılalum yüzüme baŝmaġa ķılmaz iķdām 

G257/6 ķāmetüm ģalķa ķılup baġruma šaşlar baŝayım / olayın zühd ile ĥātem gibi illerde be-nām 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 
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G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝon nefes ímān ile gitdüm 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G268/2 cemāli şevķi ile ebr-i nev-behār gibi / yaķamı pārelesem šaġ u šaşı aġlatsam 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bugün mihr ile peydā olalum 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 



651 
 

G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bugün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G32/3 dil-ber-i ŝāģib-cemālüŋ ŝūretine nāţır ol / kendüŋi ķılma ser-i zülfi gibi ŝūret-perest 
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G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-i nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

G356/5 adumuz naţm ile iģyā eylerüz yaģyā gibi / şevķümüz var mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmadan 

G360/5 yaģyā müríd-i ķāf-ı ķanāʿat gibi müdām / ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eyler ĥayāl-i hū 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 
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G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

G374/2 egilüp dāl-i vücūdum yine ġavvāŝ gibi / šaldı deryā-yı ĥayālāt-ı ġam-ı dil-dāra 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

G375/5 lāle-i ģamrā gibi göŋli ķaralardan olup / oda atma cānuŋı bir sūdı yoķ sevdā ile 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-ı ʿilāc 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G384/1 süleymānum gibi dil-ber ţaríf ü nāzenín olsa / belā-yı rūzgār ü āfet-i rūy-i zemín olsa 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

G391/4 aķar ŝular gibi baģr-i kemāle šālib olanlar / fenā-ender-fenā oldı der-i deryā-yı taķvāda 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 
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G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yir yir turunc 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendin belürde nāle vü āh ü fiġān ile 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile  

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

G425/2 ʿayn-ı ʿayānumuz gibidür ol ricāl kim / cām-ı cihān-nümālarınuŋ pası olmaya 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

G427/7 sebeb-i şefķat-i yār ola diyü ey yaģyā / šaların dāl-i vücūdum gibi deryā-yı ġama 

G429/6 görinme cān gibi kendüŋi görme / meh-i kenʿān gibi zindāna girme 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 
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G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ/ eyledi bād-ı şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazuķlar meded 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unıdup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G53/5 egilüp atı ayaġını öpdüm ey yaģyā / revādur oldum ise dāl gibi zír-i semend 

G56/4 źerre gibi pāy-māl olmaķdur evvel pāyesi / her kimüŋ dünyāda bir mihr-i cihān-ārāsı var 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

G57/5 ʿışķ ehlini ŝanma ģasret-i dídār-ı yār olur / göŋül gibi bir āyíne-i źü‟l-cemāli var 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

G68/7 jāle-i gülşen gibi olma hevāya münķalib / ŝofí-i ŝāfí gibi bir píri eyle iĥtiyār 

G68/8 yirde vü gökde yiri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 



656 
 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege paşaya olmaz āşinā 

G7/5 nār-ı fürķatde sözin ķāl eyleyen yaģyā gibi / ʿaynı ile şāʿir-i bed-rāya olmaz āşinā 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 
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… gibi olmaķ [2]  

1. …y(A) benzemek. 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

2. … kadar olmak. 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

 gice [2] 

1. gece. 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

2. geceleyin, dün gece. 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

gice gündüz, gice vü gündüz [4] gece gündüz║her zaman, daima, durmadan. 

K7/7 gice gündüz getürür kendüye nūrāniyyet / meh-i tābān ile ĥurşíd-i cihānuŋ seferi 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

gicede gündüzde [1] gecede gündüzde, gece gündüz║her an, her zaman, daima. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

gicesi ķadr ü güni ʿíd olmaķ [1] gecesi Kadir gecesi, gündüzü bayram (gibi) olmak║her günü, her 

anı sevinç ve huzurla geçmek. 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

gicesi ķadr-i münír ü güni ʿíd-i mevlā ola [1] “gecesi nurlu Kadir gecesi, gündüzü mübarek 

bayram olsun”; dua sözü. 

M48/7 gicesi ķadr-i münír ü güni ʿíd-i mevlā / yoldaşı bārí enísi ola deyyān-ı ķadím 

gicesi gündüzi belürmemek [1] gecesi gündüzü birbirinden ayırt edilememek; eşit derecede 

karanlık ve kasvetli olmak║gecesi gündüzüne karışmak; çeşitli olaylar ya da durumlar sebebiyle 

vaktinin hâkimi olamamak. 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

giceyi gündüze ķatmaķ [2] geceyi gündüze katmak║günleri geceleri birbirine bağlayarak hızla 

gelmek. 

K11/1 minnet ol mennāna kim mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār / giceyi gündüze ķatdı geldi irişdi behār 
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geceyi gündüze katmak║günleri geceleri birbirine bağlayarak hızla gelmek║siyah sakalı 

ağartmak. 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

giceyle [1] gecenin gelişiyle, gece vakti. 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / nite ki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

 gidermek [6] def etmek, uzaklaştırmak. 

1. elden bırakmak, ortadan kaldırmak. 

K6/5 giderdi ālet-i hengāmesini mušribler / olurdı ʿayn-ı ʿavāma ģicāb-ı ţulmāní 

2. (bir huyu, kötü bir özelliği) terketmek. 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

3. sırtından atmak. 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

4. alıp kenara atmak. 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

5. (bir hevesi) gönülden ve akıldan çıkarmak. 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

6. uzak durmak. 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

 gird daire, değirmi; topalak, küme. 

gird-i seģāb < MÇ‟de “gerd-i seģāb”> [1] bulut kümesi. 

K26/8 semāda gird-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

 gird-āb [1] suların dönerek çukurlaştığı ve tehlikeli aktığı yer, anafor, girdap  halis 

aşkın kasırgası. 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

gird-āb-ı baģr-i vaģdet [1] vahdet denizinin girdabı. 

G166/2 gird-āb-ı baģr-i vaģdet ile āşinālaruz / girdi šavāfa zemzeme ile cünūdumuz 

gird-āb-ı ġam [1] gam girdabı. 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 
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gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝa [1] dert ve keder girdabı. 

M16/IV/1 gāh olur āh-ı siyāh ile cihānı bürürin / gāh gird-āb-ı ġam ü ġuŝŝada dönüp šururın 

gird-āb-ı belā [1] belâ girdabı. 

M12/III/4 göŋlümüz düşmişdi gird-āb-ı belā deryāsına / geçdi derbend-i melāletden ŝafā ŝaģrāsına 

 gird-bād [1] rüzgâr hortumu, kasırga  sema eden abdallar. 

G104/3 mevleví gibi semāʿa girdiler bí-iĥtiyār / ģayret ile gird-bāda döndiler ebdāllar 

gird-bād-ı devrān [1] talihin kasırgası. 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-bād-ı devrān  

gird-bād-ı ʿışķ [1] aşk kasırgası. 

Ş1/97 bunuŋ n‟idüginin bilüp müretteb / dönerler gird-bād-ı ʿışķ ile hep 

gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk [1] halis aşkın kasırgası. 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

 giríbān [1] yaka║yaka açıklığı. 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

giríbānı çāk eylemek [1], giríbānın çeküp çāk eylemek [1] aşırı derecede şevk hâlinin bir 

göstergesi olarak elbisenin yakasını çekip yırtmak; göğsü ortada bırakacak şekilde yakayı 

yırtmak. 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-ı cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

 giriftār tutulmuş, yakalanmış, uğramış, düçar. 

giriftār eylemek [1] düşürmek, uğratmak, düçar etmek. 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

giriftār olmaķ [1] düşmek, tutulmak, düçar olmak. 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

 girişmek [1] girmek, sokulmak, mülaki olmak║saplanmak, batmak║vurmak, hamle 

etmek, hücum etmek. 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

 girü [7]  

1. yine, tekrar, bir kere daha. 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 
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K13/29 ʿahd-i ʿadlüŋde girü maģbūs olupdur var ise / irmez oldı kimseye telbís-i iblís-i laʿín 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelam 

girü söyletmek [1] tekrar söyletmek, tekrarlatmak. 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

2. artık║bir kere. 

G408/1 girü maģzūn idicek ĥāšırumı şād itme / girü vírān olıcaķ göŋlümi ābād itme 

3. gayrı║ancak. 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

 giryān [1] ağlayan, ağlamaklı, gözü yaşlı. 

K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

giryān eylemek, giryān itmek [5] ağlatmak. 

Ş1/34 dimezven cürm içün giryān eyle / beni taʿźír bi‟l-iģsān eyle 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G414/1 odlara yaķup beni göz göre giryān eyleme / kendüŋi her ŝoģbete şemʿ-i şebistān eyleme 

giryān olmaķ [4] ağlamak. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

G315/1 gūşe-i gülşen ola bir niçe yārān olasın / söylenen ķıŝŝa-i cānān ola giryān olasın 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

1.1. ağlamak║hâline üzülmek. 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

1.2. ağlamak║zahmet çekmek, belâlara katlanmak. 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

giryān ü nālān eylemek [1] ağlatıp inletmek. 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

 gitmek [70] 

1. bir yere doğru yönelip yol almak, azmetmek. 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 
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M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını  

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

M46/6 gitdi döne döne semāʿ iderek / dār-ı ünse diyār-ı vaģşetden 

Ş1/26 seg-i nefsüm šaríķ-i ģaķķa gitmez / bu işi díni ayru kāfir itmez 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

G75/4 kaʿbenüŋ uzun uzaķ yollarına gitmek ile / ķulları cānib-i mevlāsına ķurbiyyet ider 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür  

G82/1 ādem oġlı ʿāleme ʿuryān gelür ʿuryān gider / nāle vü efġān ile giryān gelür giryān gider 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G260/1 ʿazm-i sefer itdüm yine cānān ile gitdüm / bir mūr-ı żaʿífem ki süleymān ile gitdüm 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

2. kaybolmak, zail olmak. 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 
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G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

G126/2 ķayd-ı ġam-ı cihān gider māmelekini terk ider / ĥāne-i cān-ı ʿārife derd ü elem ŝafā gelür 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

3. çıkmak. 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

4. bir yerden ayrılmak, bir yeri terketmek. 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

Ş1/147 o gün ŝabr ü ķarārum gibi gitdi / gözümüŋ yaşını seyyāre itdi 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

5. ölmek. 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝon nefes ímān ile gitdüm 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

6. elden çıkmak, yok olmak. 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

7. eksilmek. 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 



663 
 

9. tükenmek, bitmek. 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

10. olmayacak bir işi yapmak, tutmak, kalkmak. 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

 giyāh [2] ot. 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çünkim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

 gizlemek [1] saklamak. 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 

 gizlü [2] saklı, saklanmış, görünmeyen. 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

gizlü dil [1] başkalarının anlayamayacağı dil, başkalarının anlayamayacağı bir anlaşma şekli. 

Ş2/238 birisi dilsüz-oġlı şūĥ-ı ʿayyār / raķíb ile anuŋ gizlü dili var 

gizlü genc [8] gizli hazine. 

G41/1  ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

gizlü gelmek [1] gizlice gelmek; usulca, sinsice, arkadan gelmek. 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

gizlü ķażā [1] gizli kaza, görünmez kaza; başa ansızın gelen şey, beklenmedik şekilde karşılaşılan 

olay ya da durum. 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

gizlü rāz [2] gizli sır. 

G433/4 aġzın açan ŝadef gibi dürden ıraġ olur / yumsun dehānı anda ki bir gizlü rāz ola 

G486/1 aŋa belí dirin ki bilür gizlü rāzumı / yüz biŋ niyāz içinden işidür niyāzumı 
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gizlü söz [1] gizli söz; kimseler duymadan söylenecek şey║sır. 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

 gizlüce güftār [1] gizli söz║sır. 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

 ġonce [27] açılmamış gül tomurcuğu; gonca. 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

Ş2/91 ŝadāya bülbül itdükde terennüm / ŝafādan ġonce eylerdi tebessüm 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

ġonce-i gülşen [1], ġonce-i gülzār [1] gül bahçesinin goncası. 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 
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G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

ġonce-i ģamrā [1] (yeşil yaprakların arasındaki) kırmızı gonca  (yeşil elbiseyle) sevgili. 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

ġonce-i ĥandān [3] açılmış gonca  Eyüplü Cihan‟ın ağzı. 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

açılmış gonca║sevgili. 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

ġonce-i nāz [1] naz goncası  sevgilinin ağzı. 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

ġonce-i raʿnā [1] ebruli gül goncası║sevgili. 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

 ġonce-dehān, ġonce-dehen [3] gonca ağızlı, ağzı goncaya benzeyen (güzel/sevgili). 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

║Ferruh. 

G47/6 cānum aġzuma gelür būse kinār idince / sím-ten ġonce-dehen mūy-miyāndur ferruĥ 

 ġonce-leb [5] gonca dudaklı, dudakları goncaya benzeyen (güzel/sevgili). 

Ş2/113 ŝoyınup ŝuya girürler ser-ā-ser / açılur ġonce-lebler sím-tenler 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

║Hasan Bali. 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

ġonce-lebüm [1] “gonca dudaklım” 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

 göçürmek [1] yerinden kaldırıp başka bir tarafa atmak, savurmak. 

K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād-ı şirreti 

 gögüs vücudun boyunla karın arasında kalan kısmı, göğüs, bağır║iç. 

gögsini geçürmek [1] derin derin iç çekmek, üzüntüyle derin nefes almak║(gök) gürlemek. 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 
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 gök [30] 

1. gök, gökyüzü, sema. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/61 göklerde buluš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

M15/VI/2 geldügi yire giderler cān gibi pír ü cüvān / gökde bulıšlar yürür yirde ķašār-ı kārbān 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

G122/2 ʿāfitāb-ı ʿışķı ile merd-i ʿālí-himmetüŋ / gökdeki pervín elinde subģatü‟l-envār olur 

G345/1 aĥşam nemāzını meh-i nev gökde ķılmadın / šāķ-ı sipihr-i ķıbleye ķarşu egilmedin 

G446/1 kendümi cemʿ eyledüm baģr-i muŝaffā gibi / gökde śüreyyā gibi levģ-i muʿallā gibi 

 Süleymaniye Camii. 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

 çimen, yeşillik. 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

 sahra. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

 Hazreti Muhammed‟in sünnetini icra eden kimseler. 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

 Şat ırmağı. 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā 

 Tunca nehri. 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 



667 
 

 mavi rida. 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

 sevgilinin yüzü. 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

 sevgilinin kapısı. 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

 sohbet meclisi. 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

 sevgilinin sarığı. 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

göge çıķarmaķ [2]  

1.1. göğe çıkarmak, gökyüzüne yükseltmek║çok mutlu etmek. 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

1.2. göğe çıkarmak, gökyüzüne yükseltmek║yüksek bir konuma getirmek║çok mutlu etmek. 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

göge zencír/ selāsil ile ejder(hā) çekilmesi [2] inanışa göre yılanlar insan eliyle ölmezler, yıllar 

geçtiktçe evrene/ejderhaya dönüşürler ve yüz yahut bin yaşına varınca da göklerden meleklerin 

saldığı bir zincirle gökyüzüne çekilirlermiş. Aşağıdaki tanıklarda bu inanışa telmih vardır. 

K31/8 ŝuda bu cisr temāşāsına ķaldum ģayrān / göge zencír ile gūyā çekilür ejderhā 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

gök altında naţíri bulunmamaķ [1] dünyada eşi benzeri bulunmamak. 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

gök yüzi [7] gökyüzü, sema, asuman. 

 Yahya‟nın şiir denizi. 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

 çimenlik, bahçe. 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

 çimenliğin sathı. 

K13/5 ġonceler encüm durur gök yüzidür rūy-i çemen / bāġa gel kim ayaġuŋ altındadur çerĥ-i berín 

 çimenliğin sathı. 
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G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

 Eyyûb-ı Ensârî‟nin mezarının etrafındaki çimenlik. 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

 gül bahçesi. 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gök yüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

 Arslan Paşa‟nın koyu kır renkli atı. 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

gökde encüm ŝaġışınca [1] gökteki yıldızların sayısınca║sayılamayacak kadar çok, sonsuz. 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

gökde istedügin yirde bulmaķ [1], gökde isterken yirde bulmaķ [2] gökte aradığını yerde bulmak; 

çok istediği, aradığı bir kimseyi/şeyi ummadığı zamanda yanında, yakınında buluvermek. 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

Ş1/177 o gökde istedügin yirde bulmış / ki bu yūsuf-cemāle mālik olmış 

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

gökdeki ebr ile ceng idici ķaplanlar [1] gökteki bulutla savaşan/boy ölçüşen kaplanlar║benek 

altınlı giysileriyle bahadır Osmanlı askerleri. 

M45/V/1 benek altunlu geyen bende-i fermānlar ile / gökdeki ebr ile ceng idici ķaplanlar ile 

gökler gibi [1] gökler kadar.  

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

gökler yüzi [2] göklerin sathı, gökyüzü. 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

Miraç Gecesi‟nde göklerin sathı, gökyüzü  gül bahçesi. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

göklere irmek, göklere irişmek [3] göklere erişmek, çok yükseklere çıkmak. 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / nite ki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

1.1. göklere erişmek, çok yükseklere çıkmak║çok şiddetli olmak. 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

göklere uçmaķ [1] göklere yükselmek, gökyüzüne çıkmak║üflesen uçacak kadar zayıflamak. 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

2. gök rengi, mavi. 
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Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzah ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

3. (at için) demirkırı renginde. 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

 gölge [2]  

1. ışık geçirmeyen bir nesnenin ışıklı bir yüzey üzerinde oluşturduğu karartı. 

sevgilinin elinin gölgesi  sevgilinin mektubu. 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

2. koruma, himaye, yakınlık. 

gölgesini üstümüzden ırma [1] “gölgesini üstümüzden ayırma”; “başımızdan eksik olmasın”, “hep 

yanımızda, yakınımızda olsun” anlamında dua kalıbı. 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

 gömgök (soğuk hava için) renksiz sayılacak derecede açık gri. 

gömgök olmaķ [1] (kanı çekilmiş gibi ) bembeyaz olmak. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

 gönder [1] sancak direği. 

G472/4 źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrāra beŋzer heyʾeti / ʿāşıķ-ı şeydāya dest-i merģabādur gönderi 

 göndermek [4]  

1. (çoğunlukla) bir aracıyla gitmesini, ulaşmasını sağlamak, yollamak, irsal etmek. 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

1.1. yollamak║(ok bağlamında) atmak, fırlatmak. 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

2. bir vazifeyle yetkilendirerek yollamak. 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

3. geçirmek, uğurlamak. 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

gönderi gitmek [1] (cenaze bağlamında tabutun önünden yürüyerek) uğurlamak. 
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G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

 göŋlek gömlek. 

göŋleksüz ķocmaķ [1] gömleksiz kucaklamak; çırılçıplak kucaklamak. 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

göŋleksüz ķoculmaķ [1] gömleksiz kucaklanmak; çırılçıplak kucaklanmak.? 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

 göŋül [86] iyi ve kötü bütün duyguların, isteklerin, düşünüşlerin, ruhsal kıpırtıların 

kaynağı, âşığın algılama merkezi, yürek, kalp; tas. Allah‟ın insandaki tecelligâhı. 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

K29/2 rūģumuz mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā / göŋlümüz vírāne min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

M10/IV/4 gönlinüŋ vírānesinde kenz-i lā-yefnāsıdur / vālí-i ʿālí maķāli sözlerüŋ evlāsıdur 

M12/III/4 göŋlümüz düşmişdi gird-āb-ı belā deryāsına / geçdi derbend-i melāletden ŝafā ŝaģrāsına 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 
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Ş2/132 göŋül mürġin şikār itse maģaldür / ķuşı ķuş ile avlarlar meśeldür 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G24/6 ol šabíb-i cāna ķılsaŋ derd-i ʿışķından süʾāl / ey göŋül şemşír-i bürrānı virür ķašʿí cevāb 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

G57/5 ʿışķ ehlini ŝanma ģasret-i dídār-ı yār olur / göŋül gibi bir āyíne-i źü‟l-cemāli var 

G59/1 ġanídür ʿışķ ile göŋlüm ne mālüm ne menālüm var / ne vaŝl-ı yāre ĥandānem ne hicrāndan melālüm var 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

G115/1 göŋlüni ʿışķ ile deryā-yı muŝaffā idegör / yirleri gökleri kendüŋde temāşā idegör 

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 
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G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-ı kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden  

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 



673 
 

G459/3 külbe-i aģzānum içre olmadı bir laģţa kim / gözlerüm yaşı gibi göŋlüm períşān olmadı 

G460/3 yaşum nücūmını maģv itmiş idi mihr-i cemāl / göŋül zemān ile ţulmet-serāy-ı mātem idi 

G460/4 kemíne ķadre irişdüm ziyāde şād oldum / göŋül ġam u elem-i ʿālem ile pür-nem idi 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

G505/4 göŋlümüŋ ŝırça serāyı gibidür şevķüm ile / güneşüŋ dürr-i yetími ile dünyā ŝadefi 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-ı ĥafí 

G511/2 felegüŋ ŝırça serāyına göŋül ŝıġmaz iken / źeķanuŋ çāhı benüm yirümi zindān ķıldı 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

göŋli açılmaķ [7] neşelenmek, içi açılmak, içine ferahlık dolmak. 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G178/4 cennetde daĥi göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

göŋli aķmaķ [7] bir şeye ya da kimseye meyletmek, kuvvetli bir sevgi hissetmek. 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

göŋli alçaķ [3] alçak gönüllü, tevazu sahibi. 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

göŋli dilemek [1] gönlü istemek, kuvvetle içten arzulamak. 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

göŋli eglenmek [1] gönlü safa bulmak, şad olmak. 

M22/III/1 ʿayş ü ʿişret eyleyüp cemʿiyyet-i yārān ile / eglenürdi göŋlümüz ol yūsuf-ı kenʿān ile 
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göŋli evin rūşen itmek [1] (birinin) gönül hanesine ışık saçmak║gönlünü mutlulukla doldurmak, 

içini aydınlatmak. 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

göŋli evin yıķmaķ [1] (birinin) gönül evini yıkmak; gönlünü yıkmak║çok üzmek; üzüntüden, 

kederden harap etmek. 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

göŋli ġaní [1] gönlü zengin; çok zengin olmasa da hâlinden hoşnut olan, açık elli, cömert kimse. 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

göŋli gözi açılmaķ [4] gözü gönlü açılmak║içi açılmak, içinin sıkıntısı dağılmak, içi ferahlamak, 

neşelenmek. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

G352/1 göŋlüm gözüm açılmadı cānda ģicābum var iken / cām-ı cihān-bín olmadum nūr olmayınca nār iken 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

göŋli ĥoş olmaķ [2] memnun olmak, hoşnut olmak. 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

göŋli istememek [1] istek duymamak, içinden gelmemek. 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

göŋli ķara [1] gönlü kara║dertli, gam çeken.  

G375/5 lāle-i ģamrā gibi göŋli ķaralardan olup / oda atma cānuŋı bir sūdı yoķ sevdā ile 

göŋli ķaralanmaķ [1] gönlü yazılmak; içi açılmak, gönlü şenlenmek, keyif duymak. 

K10/13 göŋlüm ķaralanur nite kim nāme-i firāķ / pervāza gelse şevķ ile mürġan-ı bí-şümār 

göŋli ķararmaķ [1] içi kararmak, gönlü kederle dolmak, kederli ve kasvetli olmak. 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 

göŋli murādınca olmaķ [1] (bir kimsenin) gönlünün isteğine uygun hâl ve davranışlarda 

bulunmak. 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 

göŋli olmaķ [1] bir şeye nihayet razı olmak. 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 
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göŋli olmamaķ [1] (başkasına verecek) gönlü olmamak, (gönlü zaten birinde olmak)║niyeti ve 

rızası olmamak, içinden de gelmemek. 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

göŋli pasını yumaķ [1] gönlünün pasını yıkamak/gidermek║kalbini manevi kirlerden 

arındırmak║manevi safaya erişmek. 

G501/2 dervíş ĥāšırında ki rāy-ı riyā ola / baģr-i muģíš ile yuyımaz göŋli pasını 

göŋli ŝınmaķ [1] kalbi kırılmak, incinmek. 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

göŋli yazılmaķ [1] içi açılmak, sevinmek, mutlu olmak, feraha ermek. 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

göŋlin ābād eylemek [2] gönlünü yapmak║gönlünü şenlendirmek, mutlu etmek, hoşnut etmek. 

M37/V/1 ķalbümi maģzūn idüp aġyārumı şād eyleme / ĥāšırum yıķma raķíbüŋ göŋlin ābād eyleme 

G408/1 girü maģzūn idicek ĥāšırumı şād itme / girü vírān olıcaķ göŋlümi ābād itme 

göŋlin açmaķ [3]  

1. içini açmak, huzur ve ferahlık vermek. 

M15/II/1 šoġmış iken başuma sāyeŋde devlet günleri / gül gibi göŋlüm açarken māh-ı raģmet günleri 

1.1. içini açmak, ferahlık vermek, hoşuna gitmek. 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

1.2. içini açmak, ferahlık vermek, sıkıntısını dağıtıp neşelendirmek. 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

göŋlin hevāyí eylemek [1] gönlünü aşka düşürmek, yerinde duramaz hâle getirmek. 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

göŋlince olmaķ [2] arzusuna ve rızasına uygun davranmak. 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

göŋline āteş düşmek [1] gönlüne ateş düşmek║kalbi tutuşup yanmak. 

G438/6 dün gice ʿaks-i tecellā-yı cemāl-i yārdan / göŋlüme āteş düşüpdür vādí-i eymen gibi 

göŋülden geçmek [2]  

1.1. (Yahya‟nın bedeni hayale dönüp) sevgilinin gönlüne girmek║gönlünden, içinden 

geçmek║hatırlanmak, özlenmek. 
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G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

1.2. (ok) gönlü delip geçmek║içten geçmek, arzulanarak düşünülmek. 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

göŋülden gitmemek [1] gönülden eksilmemek. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

göŋlinden šoġmaķ [1] gönlüne göre davranmak, yakınlık ve ilgi göstermek║koynunda yatmak, 

koynunda uyanmak? 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

göŋline ġam gelmek [1] içi sıkılmak, üzülmek, kederlenmek. 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

göŋline girmek [5] kalbinde yer etmek, sevgisini kazanmak. 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķun ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

göŋline ĥoş gelmek [1] gönlünü hoşnut etmek, hoşuna gitmek, iyi gelmek. 

G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

göŋline melāl gelmek [2]  

1. kederlenmek, üzülmek, tasalanmak. 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

2. içi sıkılmak, keyfi kaçmak. 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

göŋline raģmet bıraķmaķ [1] gönlüne merhamet koymak, kalbini yumuşatmak. 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

göŋlini almaķ [5] gönlünü çalmak, kendine âşık etmek. 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M49/9 nāz ile yaģyā ķulınuŋ göŋlini aldı / odlara ŝaldı 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

1.1. gönlünü çalmak, kendine âşık etmek║gönlünü yapmak, çok sevindirmek, çok mutlu etmek. 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 
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G458/2 ol elif-ķāmetüm āl ile göŋül alur imiş / bir selām ile benüm ķāmetümi lām itdi 

göŋlini ele almaķ [7] gönlünü yapmak, hoş tutmak; hoşnut etmek, memnun etmek, sevindirmek; 

iltifat etmek. 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

1.1. gönlünü yapmak, hoş tutmak; hoşnut etmek, memnun etmek, sevindirmek; iltifat 

etmek║gönlünü fethetmek. 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

G165/1 merģabā ķıldı šokınmadın geçen cānānumuz / göŋlümüŋ şāhínini aldı ele sulšānumuz  

göŋlini ġamnāk itmek [1] gönlünü kedere boğmak. 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

göŋlini oyalamaķ [1] gönlünü boş işlerle meşgul etmek. 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

göŋlini tesellā itmek [2] gönlünü teselli etmek, gönlünü avutmak. 

Ş1/55 śevābın ķaŝd idüp her ĥūb-ı raʿnā / iderdi göŋlümi her dem tesellā 

G493/4 ey ümíd-i vaŝl ile göŋlüm tesellí eyleyen / bende ol šāliʿ mi var çoķdan ŝınadum ben beni 

göŋlini yapmaķ (birinin) [3] gönlünü ele almak, hatır yapmak, razı ve hoşnut etmek. 

Ş1/141 yapaydı göŋlümi ģüsn-i ĥišābı / olurdı kaʿbe yapmışca śevābı 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider  

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

göŋlini yıķmaķ (birinin) [2] kalbini kırmak. 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

göŋlinüŋ murādını virmek (birinin) [1] gönlünün dilediğini vermek, isteğine nail etmek. 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

göŋül alçaķlıġın(ı) eylemek, göŋül alçaķlıġın(ı) itmek, göŋül alçaķlıġın(ı) ķılmaķ [14] 

alçakgönüllülük etmek, tevazu göstermek. 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 
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K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G257/1 elini gögsine ķoyup bugün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G452/4 pāyüŋe aķsun dir iseŋ kaʿbeveş ehl-i ŝafā / göŋül alçaķlıġın eyle šurı šur zemzem gibi 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

göŋül eglencesi [7] düşüncesi hoşa giden, hoşça vakit geçirten, gönlü avutan şey. 

M28/III/2 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ cānānısın / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G23/2 kāküli sevdāsı ruĥı ģasreti / göŋlümüŋ eglencesidür rūz ü şeb 

G31/6 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ diŋlencesi / ey cihānı kendüye ķul eyleyen sulšān yigit 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

göŋül esrārı [1] gönül sırları, kalpte gizli olanlar. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

göŋül evi [4] gönül hanesi, kalp. 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

göŋül gözi [2] kalp gözü, basiret. 

M1/III/2 görinmeyenler baŋa görindi / göŋlüm gözinüŋ pasını sildüm 

Ş1/1 göŋül göziyle rūy-i yāri gözle / baķup āyíne-i dídārı gözle 

göŋül göziyle görmek [1] basiret gözüyle/kalp gözüyle görmek. 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 
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göŋül ĥāšır olmamaķ [1] hiçbir surette gücenmemek, darılmamak. 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

göŋül ķarası [1] gönlün kötülük, fesatlık hesabı içinde olma hâli. 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

göŋül mülkin ʿimāret eylemek [1] gönül ülkesini abad etmek║gönlünü yapmak║sevindirmek, 

mutlu etmek. 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

göŋül mülkini yıķmaķ[1] gönül evini yıkmak, gönlü viran etmek║çok üzmek, çok acı çektirmek. 

Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

göŋül şehri [2] gönül şehri║âşığın gönlü. 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

göŋül virmek, göŋlini virmek [8] gönül vermek, gönlünü kaptırmak, severek bağlanmak. 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

göŋüldeki [2] içten geçenler. 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G174/2 göŋüldekini ʿıyān eyledi ŝafāvetümüz / müríd-i baģr-i kemālüz maʿādin-i güherüz 

göŋülden geçürmek [1] gönlünü hedef etmek, gönlünün içine sokmak║içinden geçirmek, 

arzulayarak düşünmek. 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

göŋüller ĥānesi [2] gönül evleri, kalpler, iç dünyalar. 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 
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göŋüller taĥtının sulšānı [1] gönüllere girip yerleşmiş olan, herkesin en çok sevdiği║Hazreti 

Muhammed. 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

göŋlüm gibi [1] gönlümce, dilediğim gibi. 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

 görilmek [1] şahit olunmak. 

K9/10 yiŋildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

 görinmek [70] görünmek. 

1. görülür durumda olmak, görülecek nitelik ya da durumda olmak. 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

K7/19 görinen tuġları mürġ-ı hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

K13/15 cām-ı billūr içre ķalmış cürʿa-i meydür hemān / gün yüzüŋde görinen laʿl-i lebüŋ ey meh-cebín 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

M19/I/1 baķma nücūm ile görinen kār-ĥāneye 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

Ş1/125 ne revzendür bu revzenler ki mušlaķ / görinür anda nūr-ı pertev-i ģaķ 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 



681 
 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

1.1. görülür durumda olmak, görülecek nitelik ya da durumda olmak║… olduğu izlenimini 

vermek, … etkisi bırakmak, … gibi gelmek. 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

2. kendini göstermek, zuhur etmek, ortaya çıkmak. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

M1/III/2 görinmeyenler baŋa görindi / göŋlüm gözinüŋ pasını sildüm 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

M8/VII/1  sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 
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G63/3 ŝalāģ ü zühdümüŋ āyínesinde görinen ancaķ / ģicāb-ı çihre-i maķŝūd olan rūy-i siyāhum var 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

G429/6 görinme cān gibi kendüŋi görme / meh-i kenʿān gibi zindāna girme 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

3. … olduğu izlenimini vermek, … etkisi bırakmak, … gibi gelmek. 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

4. (bir işin yapılması gereği) ortaya çıkmak, elzem olmak. 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

görinmez belā [2] beklenmedik bir zamanda karşılaşılan katlanılması zor durum. 

M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

görinmez ķażā [2] başa ansızın gelen şey, beklenmedik şekilde karşılaşılan olay ya da durum. 

Ş1/183 belāsın başuma aldum cihānuŋ / görinmez bir ķażādur ʿışķı anuŋ 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

görinmez olmaķ [3]  

1. kendini artık göstermemek, görünme ihtimali ortadan kalkmak. 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

2. gözle seçilemeyecek durumda olmak. 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 
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2.1. gözle seçilemeyecek durumda olmak║(aksini istediği hâlde) kendini görünmez kılmak; bir 

kimsenin gözüne görünmemek için kendini gizlemek. 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

 görişmek [2] görüşmek, birbirini görmek, bir araya gelmek, karşılaşmak, buluşmak. 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

 görmek [292] göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek; bir olaya/oluşa tanık 

olmak, yaşamak, izlemek; bakmak. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

K10/32 aķ ŝancaġ ile tuġ-ı siyāhuŋ gören didi / āmentü bi‟lleźí ĥalaķa‟l-leyle ve‟n-nehār 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

K15/8 gördügince dāʾimā aŝģāb-ı nār eyler firār / gözlerine āteş-i sūzān olur aģmer livā 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bu gün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

K21/15 ķurbānı olmaġa gören ol demde cān virür / alsa eline āŝaf-ı şāh-ı zemāne tír 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 



684 
 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

K26/8 semāda gerd-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

K28/8 ģāŝılı bu ŝūretde görince mirʾāt-ı zemín / çekdi yüz biŋ dürlü vech ile belā vü miģneti 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

K4/17 rüsūm-ı cāmları śābitāt-ı çerĥ-i berín / bu zíneti görenüŋ ʿayn-ı ʿaķlı ģayrāndur 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

K5/16 cihānda ʿayn-ı ʿıyān ile görmeyen görsün / vücūdı ʿālemi iģyā idici śuʿbānı 

K5/16 cihānda ʿayn-ı ʿıyān ile görmeyen görsün / vücūdı ʿālemi iģyā idici śuʿbānı 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

M1/I/3 dünyāyı görür alçaķdan alçaķ / ʿarş-ı beríni aʿlādan aʿlā 

M1/II/3 alçaġı elden ķoma ki görmez / šūfān-ı nūģı deryāda gevher 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

M10/II/4 tārik-i dünyādadur sırr-i sürūr-ı āĥiret / gör ne dir şāh-ı vilāyet nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 
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M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

M17/III/1 viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

M20/I/2 bir daĥı göreyin meh-i nā-mihribānumı 

M20/III/4 ʿaķlum şaşar dilüm šutılur göricek hemān 

M22/IV/1 ʿālemi seyrān iderken yolda gördüm nā-gehān / ʿāşıķ-ı şeydāsı ile seyr ider bir nev-cüvān 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M38/VII/2ʿışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

Ş1/119 olurlar gül gibi ĥandān ü mesrūr / görenler dir aŋa nūrün ʿalā-nūr 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

Ş2/153 eger yaʿķūbveş görmezsem anı / görecek gözümüz ķalmaz cihānı 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 
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Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

Ş2/265 baŋa ol nūr-ı dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bu gün ģüsn-i ģasende gördüm anı 

Ş2/274 görelden ol leb-i yāķūtı her ān / çıķupdur gözlerümden laʿl ü mercān 

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G107/6 cām-ı cihān-nümāya dönüpdür vücūdumuz / her laģţa ġuŝŝa vü ġam ü endūhumuz görür 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G110/7 şiʿr-i yaģyāyı görüp ʿizzet ile ģörmet ile / fuŝaģā sellemehu‟llāhu müsellem didiler 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

G111/3 gördi dívāneligüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör 

G124/5 mā-taķaddemden ĥaber vir ʿayn-i ģādiśdür cihān / maģşer-i evvelde manţūr-i ülü‟l-ebŝārı gör 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez  
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G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-ı aģmed ile nār-ı bū-leheb 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 
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G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bu gün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bu gün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān idieyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 
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G328/2 cefā vü şíve vü nāz ü ʿitābuŋı görürin / ķaçan ki āyíne-i ģüsnüŋe nigāh iderin 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

G353/4 cemāl-i yāri gördüm el yudum āb-ı ģayātumdan / vücūdumda ne cān olsun ne ʿömr-i cāvídān olsun 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyinde cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G371/2 melūl olur görimez āfitāb-ı dídāruŋ / kişide ʿayn-ı seʿādet olınca uyĥuda 

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çın seģerde görince ol āfeti 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bu gün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

G455/5 sözleri cānlar baġışlar bāreka‟llāhü‟l-kerím / şiʿr-i yaģyāyı gören nušķ-ı mesíģādur didi 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

G462/5 aydın ilini gören āb-ı ģayāta iren / dehr-i dení ötesin aŋma ķaraŋu didi 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 
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G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

G485/2 ŝalā-yı daʿvet ile kaʿbede müselmānlar / müsāfirān-ı ĥalíl olduġını gördüŋ mi 

G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

G485/4 ya maģşer-i ʿarafāta varup ŝıġār ü kibār / ķarınca gibi źelíl olduġını gördüŋ mi 

G485/5 ŝabā öŋince giden ebr-i nev-behār gibi / cemeller ile raģíl olduġını gördüŋ mi 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarabí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

G485/7 vücūdı külbe-i ʿuşşāk olınca yaģyānuŋ / dem-i viŝāli ķalíl olduġını gördüŋ mi 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

G507/4 ŝaģrā-yı lā-yezāli gördi murāda irdi / derbend-i kerbelānuŋ derdin çeken fedāyí 

G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

G513/2 ey dil aġyār ile gördükçe meģemmed şāhı / ŝalavāt ile ķıl āvāre hemān şeyšānı 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G62/3 at meydānına gelmez yüzini görimezüz / ʿaceb olmaya ki ķurduŋ ovada ne işi var 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 
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G64/7 ġam degül yaģyā nigāra görmedin gelse raķíb / bu meśeldür kim izā cāʾe‟l-ķażā amye‟l-baŝar 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G86/2 bāzār-ı ġamda aldum ele cān metāʿını / dükkān-ı yāre varmaġa gördüm behānedür 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G94/2 gözi açuķlarla manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / mest-i cām-ı vaģdeti bí-bāk ü bí-pervā görür 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G94/5 cānib-i ģaķķa teveccüh eylese ehl-i ŝafā / ʿaynı ile kaʿbe-i maķŝūdını peydā görür 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

Muk17/2 ser-i nā-tırāşídesini görüŋ / ķoyun köpegi ʿārifídür hemān 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

görecek gözi olmamaķ [2] görecek gözü olmamak; artık görmek istememek. 

K24/43 dünyāda görecek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

görecek gözi ķalmamaķ [1] görmek istememek, görmeye ihtiyacı kalmamak. 

G141/3 var iken kūyüŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

görelden beri [1] gördüğüm andan itibaren. 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

görimez olmaķ [1] artık görememek, karşılaşamamak. 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

görmege šoymaġ olmamaķ [1] görmeye doyum olmamak, seyrine doyulamamak. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

görmek gözedmek [1] koruyup kollamak. 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 
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görmeyen görsün [2] “görmemiş kimse varsa şimdi görsün”, “görmeyen kalmasın”. 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

görmezden evvel [1] daha görmeden. 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

görmeze urmaķ [9] görmezden gelmek, görmemiş gibi davranmak. 

G30/2 görmeze urdı bugün nāţır-i iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-i seríʿü‟l-ģarekāt 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 

G497/4 aġlamaķdan ʿayn-ı yaʿķūba dönüpdür gözlerüm / görmeze urup geçelden māh-ı kenʿānum beni 

G502/1 zāhidā görmeze ur masĥara-i şeyšānı / yaʿní serĥoş ile kör bengíyi ķan ģayrānı 

-agör, -ıgör [8] -ıver 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

G125/3 heves-i ŝadr-ı riyāset šaleb-i ŝaff-ı niʿāl / ķayd olur ādeme var bí-ser ü bí-pā olagör 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

…(y)I görmiş yoķ [6]  …y(I) görmüş kimse/gören yok. 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

görüp işitmek [1] görüp duymak║(Allah‟ın) varlığını hissetmek, varlığını bilmek. 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

 görmezlenmek [1] görmezden gelmek, görmemiş gibi davranmak. 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 
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 göstermek [16] 

1. (ayna, su, kılıç gibi parlak yüzeyler) bir sureti yansıtmak. 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

1.1. (ayna, su, kılıç gibi parlak yüzeyler) bir sureti yansıtmak║mazhar olmak, varlığıyla 

şereflenmek. 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rüzgâr 

1.2. (ayna, su, kılıç gibi parlak yüzeyler) bir sureti yansıtmak║yüzüne vurmak. 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

2. başkalarının görmesi için ortaya koymak, izhar etmek. 

K13/30 kime kim rūy-i celālüŋ göstere ķavs-i ķażā / ola her bir mūyı endāmında bir tír-i defín 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl  

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 

3. işaret etmek, yön göstermek. 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 

4. yaşatmak, yaşamasına izin vermek. 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

5. görmesine müsaade etmek. 

M27/VI/2 şeb-i fürķat bana göstermez oldı gün gibi anı  / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

 götürmek [8] 

1. uhdesinde bulundurmak. 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

2. taşımak, taşıyıp ulaştırmak. 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 
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3. tahammül etmek, katlanmak. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

4. gidermek, ortadan kaldırmak, yok etmek, bertaraf etmek. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan 

5. sürüklemek. 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

6. tutup kaldırmak. 

M46/5 çekdiler sūy-i āsümāna hemān / götürüp anı ĥāk-i źilletden 

 göyinmek [1] yanmak. 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

 göz [53] görme organı. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K9/19 żiyā-yı şemʿ-i fişekden nehāra döndi leyāl / cihān gözine açıldı ģicāb-ı ţulmāní 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

K33/4 gözlerüŋ maġunası yaşuŋ ile šolsa gerek / şol zemān kim šoġa rūģuŋ güneşi maġribden 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

M30/I/2 rāh-ı kūyında yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/III/2 meded eyvāy meded gelmek işi oldı temām / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/IV/2 nā-bedíd oldı perí gibi görinmez ĥaberi / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/V/2 kendüden ĥāne-i vírānemi tenhā ķıldı / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

Ş2/226 birisi ķābil-oġlı muŝšafādur / işiginde gözüm ķıble-nümādur 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 
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G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

G35/2 ʿışķum behārı açdı gözümüŋ şükūfesin / uçurdı mürġ-i ĥˇābumı ŝavt-i ŝadā-yı dost 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G113/2 kilāb-ı kūyuŋı gözlerse gözlerüm šaŋ mı / ġaríb-i ser-keşi yād ilde āşinā gözler 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš  

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķā vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

G486/2 yaşumla yundı gözde olan noķša-i ģicāb / ģā-yı ģaķíķat eyledi cím-i mecāzumı 

göz açdurmamaķ [3] gözünü açmasına imkân vermemek║fırsat vermemek, şiddetli baskı altında 

bırakmak. 



696 
 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

göz açup yumınca [1] göz açıp kapatıncaya kadar║çok kısa, çabucak geçip giden. 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 

göz degmek [1] nazar değmek, göze gelmek. 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

göz dikmek [2] bir şeyi ele geçirmeyi ya da bir işi yapmayı aklına koymak. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

1.1. bir şeyi ele geçirmeyi ya da bir işi yapmayı aklına koymak║dik dik bakmak. 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

göz gördigi [1] gözün gördüğü kadar, gözle görülebilen kadar. 

Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

göz göre [11] göz göre göre. 

K19/4 ʿazíz cānuŋı göz göre odlara atuben / revā mıdur geyesin şimdi cāme-i zerrín 

K19/41 cihānı göz göre ķılmazdı kendüye muģtāc / müfíd ü muĥtaŝar olmasa çeşm-i ʿālem-bín 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

Ş2/255 anuŋ kūyinde her kim eylese yer / bıŋarı göz göre başından avlar 

G175/3 bí-meźāķa şāhid-i maʿnā yüzin göstermezüz / göz göre aʿmālaruŋ ʿaynına küģģāl olmazuz 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G414/1 odlara yaķup beni göz göre giryān eyleme / kendüŋi her ŝoģbete şemʿ-i şebistān eyleme 

G480/6 gülmez açılmaz ādeme ķış güni gibidür hemān / muţlime ıssı ţālimüŋ göz göre rūy-i ebredi 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

göz görmemek [1] kimse görmemek. 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

göz görmeyince göŋül ķatlanur imiş [1] “yanımızda, yakınımızda olmayan kimselerin hasretine, 

acısına, üzüntüsüne katlanmak daha kolaydır.” anlamında atasözü. 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 

göz görür göŋül sever [1] “sevgi, aşk, muhabbet önce görmekle başlar, sonra kalbe düşer.” 

anlamında atasözü. 



697 
 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 

göz ile yemek [1] gözüyle yemek║kötü niyetle gözlerini dikmek. 

K25/22 et ķalmadı ki ķalmadı ķalmalı olıcaķ / ķuşlar hevāda muntaţır olup göz ile yer 

göz ķarartmaķ [2] bir işe atılırken hiçbir şeyden çekinmemek. 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

göz ķarayı aķdan farķ itmez iken [1] göz ak ile karayı seçmeden, göze görme yetisi henüz 

verilmeden║ezelde. 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

göz ķulaġ olmaķ [1] görmek ve işitmek için göz ve kulak kesilmek, müştak olmak║olanca 

dikkatiyle takip etmek. 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

göz nūrı [2] göz nuru, nûr-ı ayn║en kıymetli ve biricik olan, çok sevilen. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

göz perdesi [1] basiret gözüyle görmeye engel olan perde, gözün önündeki manevi engel. 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

göz uciyle [1] göz ucuyla; başını çevirmeden, sadece gözlerini yana çevirerek║öylesine, 

üstünkörü. 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

göz ucı ile nigāh eylemek [1] göz ucuyla bakmak; başını çevirmeden, sadece gözlerini yana 

çevirerek bakmak║öylesine, üstünkörü bakmak. 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

göz yaşı [33] gözyaşı. 

K10/30 göz yaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 
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M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-i nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 

G148/1 göz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G166/3 göz yaşı aķdı saʿy ü semāʿ ü ŝafā ile / deryāya geldi rūd-ı seríʿü‟l-vürūdumuz 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

G443/1 ayru düşdüm nūr-ı dídemden gözüm yaşı gibi / ķanlar aġlarsam demidür baġrumuŋ başı gibi 

G454/5 rişte-i naţmına dizmiş gözyaşı gevherlerin / söz ile yaģyā gibi dünyāya nāţım gelmedi 

G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 

G459/3 külbe-i aģzānum içre olmadı bir laģţa kim / gözlerüm yaşı gibi göŋlüm períşān olmadı 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

G503/4 sulšān-ı rūģ-ı pāküm fetģ-i vilāyet eyler / rūma teveccüh itse göz yaşınuŋ sipāhı 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

göz yaşı yılduzları dökilmek [1] gözyaşları yıldızlar gibi dökülmek║çok gözyaşı dökülmek. 

(İnfitâr, 2‟den iktibas). 

M8/IV/2 dökildi göz yaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

gözden çıķarmaķ [1] gözlerini kaybetmesine sebep olmak║kendisine ait olan bir şeyden 

vazgeçmeye tereddütsüz hazır olmak, feda etmek. 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

gözden dūr olmaķ [1] gözden uzak olmak; halkın arasına karışmamak, uzlette olmak. 

M13/II/2 zühd ile gözden ricāl-i ġayb gibi dūr olur / ķaŝd ile ʿayn-ı ʿavāma cān gibi mestūr olur 
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gözden ġāʾib olmaķ [1] gözden kaybolmak; görünmez olmak, ortadan kaybolmak, sırra kadem 

basmak. 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

gözden geçürmek [1] gözüne sürmek║inceleyerek okumak. 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

gözden nihān olmaķ [3] gözden kaybolmak, görünmez olmak. 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

gözden ŝavmaķ [2]  

1. bakışlarını kaçırarak görmezden gelmek║aşinalık etmemek, gönlünde yer vermemek; 

gönlünden çıkarmak, artık anmaz ve sevmez olmak. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

2. gözleriyle yollamak. 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

gözden šulınmaķ [1] gözden kaybolmak. 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

göze göstermemek [1] bakmamak, görmemek, yok saymak. 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

gözi açılmaķ [1] gözü görür hâle gelmek║manevi bir uyanış yaşamak. 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan 

gözi açuķlar [13] “uyanıklar”; gönül/basiret gözü açık olanlar, basiret sahipleri, manevi bir 

farkındalık içinde olanlar. 

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

M1/I/2 gözi açuķlar seyyāre gibi / seyrinde ʿarşı eyler temāşā 

M3/IV/2 gözi açuķlardan idi encüm-i seyyāreveş / kímyā idi ülü‟l-ebŝāra ʿayn-ı šalʿati 

G94/2 gözi açuķlarla manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / mest-i cām-ı vaģdeti bí-bāk ü bí-pervā görür 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 
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G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

G356/2 gözi açuķlardan olduķ encüm-i seyyāreveş / anı taģŝíl eyledük ʿışķ ile bídār olmadan 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

gözi aġlamaķdan beyāż olmaķ [1] çok ağlamaktan gözlerinin feri gitmek, gözüne perde inmek. 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

gözi āhū, gözleri āhū [2] ahu gözlü; gözleri ceylan gibi badem şekilli, hafifçe yukarı çekik olan, 

süzgün ve tatlı tatlı bakan güzel. 

Ş2/48 kemān-ebrūler eyler ķaddümi ĥam / gözi āhūler eyler çeşmümi nem 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

gözi ʿayn-ı yaʿķūba dönmek [1] gözü Yakub‟a/Yakub‟un gözüne dönmek; Hazreti Yakub gibi 

çok ağlamaktan gözlerinin feri gitmek, gözüne perde inmek. 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G497/4 aġlamaķdan ʿayn-ı yaʿķūba dönüpdür gözlerüm / görmeze urup geçelden māh-ı kenʿānum beni 

gözi bímār [3] gözü hasta; gözleri hasta gibi süzgün bakan (güzel/sevgili). 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

gözi fitne [1] gözü fitne; bakışlarıyla ortalığı karıştıran, fitne koparan (güzel/sevgili). 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

gözi göŋli açılmaķ [2] içine ferahlık dolmak. 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

gözi görmek [3]  

1. yaşamak, tecrübe etmek. 

K22/30 ölmedin rūz-ı ģisābı gözümüz gördi bizüm / konmadı çihremüze bār-ı ġubār-ı ʿiŝyān 

2. görmeye nail olmak. 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

gözi kimseleri görmemek [1] kimseyi önemsememek, kimseleri beğenmemek. 
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G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

gözi mest [1] gözleri sarhoş gibi bakan (güzel). 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

gözi mestāne [2] gözleri sarhoş gibi bakan (güzel). 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

gözi segrimek [1] gözü seğirmek; göz kaslarının hafifçe oynaması. 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

gözi şeh-bāz [2] gözü doğan (gibi alıcı) olan (güzel/sevgili). 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

gözi šoymaķ [1] gözü doymak; çok istenen bir şeyden bol bol elde ettikten sonra daha fazlasını 

istemez olmak. Tanıkta “bakmakla doymak” anlamı ön plandadır. 

K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

gözi yaşın almaķ [1] (birinin) ağlamasına sebep olmak, ağlatmak. 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

gözi yumılmaķ [1] gözü yumulmak║ölmek║(çiçekler için) solup gitmek. 

M7/I/6 āfet irüp çiçeklere yumıldı gözleri / gösterdi rūy-i serdini mirʾāt-ı āsümān 

gözi/gözleri yollarda ķalmaķ [3] bir kimsenin yolunu gözleyerek gelmesini beklemek. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

gözin açıp birini görmek [1] aşkı ilk olarak o kimsede tatmak. 

G506/4 çiçekler gibi ʿāşıķlar gözin açdı seni gördi / eyā mihr ü maģabbet ilinüŋ ĥurşíd-i raĥşānı 

gözinde uçmaķ [2] gözünde tütmek. 

1. çok özlemek. 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

2. çok arzulamak. 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

gözinden aġlamaķ [3] gözünden yaş dökmek║gözünden şikâyet etmek, gözünden yakınmak. 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā  



702 
 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

gözinden çıķmaķ (birinin) [1] değersizleşmek, gözündeki önemini yitirmek. 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

gözinden ĥālí olmamaķ [1] gözünün önünden gitmemek. 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

gözinden nihān itmek (birinin/bir şeyi) [1] gözünden gizlemek, görmesine engel olmak. 

G209/2 mānend-i nār yār gözinden nihān ider / künc-i belāda ʿāşıķı ĥākister-i firāķ 

gözine çöpçe görinmemek [1] gözünde çöp (=saman çöpü) kadar kıymeti olmamak. 

G19/1 mürġ-i dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

gözine duş olmaķ [1] gözünün önünde belirmek. 

Ş1/20 ne dem miģrāba baķsa cān-ı bí-hūş / ķapusı resmi olur gözüme duş 

gözine görinmek [2] karşısına çıkmak, karşısında belirmek. 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

gözine görinmemek [4] kıymet vermemek, gözünde olmamak. 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

gözine rāst gelmek [1] gözüne ilişmek; tesadüf etmek, karşılaşmak. 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

gözine šurmaķ [1] gözünü kör etmek║işlediği günahın cezasını gözü kör olarak ödemek. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

gözine uyĥu gelmek [1] uykusu gelmek, uykudan gözleri kapanmak. 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

gözine źerrece görinmemek [1] zerre kadar gözünde olmamak. 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

gözini aydın itmek [1] sevindirmek, mutlu etmek. 

G319/3 gün gibi sāye ŝalup ĥāne-i vírānemüze / ben umardum gelesin gözümüz aydın idesin 

gözini göŋlini açmaķ [1] neşelendirmek, safa buldurmak, ferahlatmak. 
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G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

gözini ķorķaġ öğretmemek [1] gözünü korkak alıştırmamak; korkak olmaktan sakınmak, cesaretli 

olmak║kınanmaktan/ayıplanmaktan çekinmemek. 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

gözini nemnāk itmek [1] durmadan ağlatmak. 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

gözini yummaķ, dilini šutmaķ [1] kişinin hâl-i hayatında insanların kusurlarını tecessüsten 

kaçınması, gözünü yumması ve dilini tutması gereklililiğini nihayetinde ecelin yerine getirecek 

olması; ölüm ile dilin tutulup, gözün yumulması. 

K34/21 āĥir ecel šutar dilüŋi gözüŋi yumar / noķŝān-ı ĥalķı gözleme ʿayn-ı ʿavān gibi 

gözinüŋ yaşın almaķ (birinin) [1] gözyaşı akıtmasına/ağlamasına sebep olmak. 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

gözinüŋ yaşını görmek (birinin) [1] gözünün yaşına bakmak║merhamet etmek. 

G30/4 keremüŋde gözümüŋ yaşını gör ģālümi ŝor / ey sözi āb-ı ģayāt eylügi eyle ŝuya at 

gözinüŋ yaşını seyyāre itmek (birinin) [1] gözyaşları etrafa saçıla saçıla ağlamasına sebep olmak. 

Ş1/147 o gün ŝabr ü ķarārum gibi gitdi / gözümüŋ yaşını seyyāre itdi 

gözinüŋ yaşını silmek (birinin) [1] gözyaşlarını silmek, ağlayan kişiyi teselli ederek 

sakinleştirmek. 

G331/1 ģālüme raģm eyleyen derdüme dermān ķılmasun / yārdan ġayri gözüm yaşını kimse silmesün 

gözleri … ardınca ķalmaķ [1] bir kimsenin arkasından hasret ve özlemle bakakalmak. 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

gözleri fettān [1] fettan gözlü; gözleri fitneci olan, bakışları ortalığı karıştıran. 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

gözleri giryān [1] gözleri yaşlı║hep ağlayan, yüzü gülmeyen, dertli. 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

gözleri ģarāmí [1] bakışları kan dökücü olan, bakışlarıyla öldüren (güzel/sevgili). 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

gözleri mestāne [2] mahmur gözlü, baygın bakışlı (güzel/sevgili). 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 
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gözleri nemnāk [1] gözleri yaşlı║hep ağlayan hiç gülmeyen, dertli. 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

gözleri pür-ĥūn olmaķ [1] gözleri kanla dolmak, gözleri (ağlamaktan) kan çanağına dönmek. 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

gözleri seģģār [1] gözleri büyücü olan║bakışları çok etkileyici olan (güzel/sevgili). 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

gözleri yaş olmaķ [1] gözleri yaşla dolu olmak, gözyaşları göz açtırmamak. 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

gözleri yaş ile šolmaķ [1] gözleri yaşla dolmak; hep ağlamak. 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

gözleri yaşı raķama dönmek [1] gözlerinin yaşı yazıya dönmek║gözyaşları etrafa saçılmak║çok 

ağlamak, çok gözyaşı dökmek. 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

gözleri yaşın seyl-i revān itmek [1] gözyaşlarını sel edip akıtmak/gözyaşlarını akan sele 

döndürmek; çok ağlamak.  

M22/VI/2 ģasretinden gözlerüm yaşın idüp seyl-i revān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

gözüm görmeye idi [1] “görmez olaydım”. 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

gözüme ķarşu [2] “gözümün önünde”; “gözüme baka baka”. 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı [1] “nûr-ı dîdem, sürûr-ı kalbim”; gözüme ışık veren, göz 

aydınlığım, gönlümün sevinci║neşem, sevincim, en kıymetlim. 

G314/1 begüm yaʿķūb-ı cāna yūsuf-ı gül-pírehensin sen / gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı şimdi sensin sen 

gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı [1] “nûr-ı dîdem, sürûr-ı kalbim, hâsıl-ı ömrüm”; 

gözüme ışık veren, göz aydınlığım, gönlümün sevinci, ömrümün hasılı║neşem, sevincim, en 

kıymetlim, varım yoğum. 

G477/1 gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı ʿömrümüŋ varı / bizümle dost olmazsaŋ ʿadāvet eyleme bārí 

gözüŋ aydın (ola) [3] 
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1. “saadete erişesin.” 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

2. “gözün aydın!” sevindirici bir durum/olay karşısında kutlama sözü. 

Ş2/265 baŋa ol nūr-ı dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

3. “gözün, Aydın‟dır.” 

G84/5 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķarasi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

gözüŋi açup yumınca [1] göz açıp yumuncaya kadar, çok kısa bir sürede, bir anda. 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

 gözetmek [1] beklemek, ummak. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

 gözlemek [25]  

1. gözetmek, önem vermek, riayet etmek. 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

2. beklemek, aramak. 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G113/3 saŋa maģabbet iden vaŝluŋı ümíd eyler / ölümlü ĥaste olan derdine devā gözler 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

G470/2 delü göŋlüm seni gözler seni ey ķaşı hilāl / yine āyíne gibi yollara idüp naţarı 

3. izini sürmek, bir şeye ulaşmaya çalışmak. 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

M10/V/3 ĥāšıruŋı eyle vaģdet-ĥāne-i rāy-i resūl / maķŝad-ı aķŝāyı gözle menzil-i maķŝūdı bul 

G113/7 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

4. gözetlemek, sürekli bakmak. 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

5. görmek, şahit olmak║gönül gözüyle bakıp görmek. 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

Ş2/129 naţar ķıl ol göz ile ķaşı gözle / bu naķşı fikr idüp naķķāşı gözle 
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Ş1/1 göŋül göziyle rūy-i yāri gözle / baķup āyíne-i dídārı gözle 

6. koruyup gözetmek. 

M3/V/10 kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi / her efendi ķulını her şāh ĥıdmetkārını 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G113/2 kilāb-ı kūyuŋı gözlerse gözlerüm šaŋ mı / ġaríb-i ser-keşi yād ilde āşinā gözler 

7. beklemek, beklentisinde olmak, ummak. 

G113/4 reʿāyet eyleseler ʿāşıķa ŝafā sürmez / zemāne şeyĥi riyā ile kibriyā gözler 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

8. izlemek, takip etmek. 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

 gözlük [1] görme bozukluğu olanların daha net görebilmek için kullandıkları dereceli iki 

cam ve bir çerçeveden ibaret alet. 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

 ġubār [6] 

1. toz toprak. 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

2. pas║manevi kir. 

K19/37 yörenmez āyíne-i mihre źerre deŋlü ġubār / mekān-ı ķalbüŋe kín olmadı muķím ü mekín 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

2.1. pas║keder, gönül hoşnutsuzluğu. 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

3. maddi varlık, benlik. 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

ġubār-ı cism [1] beden toprağı, topraktan yaratılmış beden. 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

ġubār-ı keder [1] keder tozu/toprağı. 

K7/8 yil gibi atlar ile šayy-i mekān eyleyelüm / ķoyalum ʿayn-ı ʿadūya bu ġubār-ı kederi 

ġubār-ı maʿreke [1] savaş meydanı. 
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M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

ġubār-ı rāh [2] yoldaki toz toprak. 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

G508/1 başumdan aşdı maģabbet ġubār-ı rāhı gibi / bu bí-vefā felegüŋ mihri gibi māhı gibi 

ġubār-ı rāhı olmaķ [1] (birinin) yolunun tozu toprağı olmak. 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

ġubār-ı rāh-ı merdān [1] yiğitlerin yolunun tozu toprağı. 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yı ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

ġubār-ı ţulm [1] zulüm tozu║zulüm töhmeti. 

K23/33 ġubār-ı ţulmi ķomaz dāmen-i ʿadāletde / vebālden ŝaķınur pādişāh-ı devrānı 

ġubār olmaķ [1] (at koşarken havaya savurduğu) toz toprak olmak. 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

ġubār yörenmek [1] toz değmek, toz kaplamak, toz bulaşmak║(kıskançlıktan kaynaklanan) keder. 

K10/6 raĥş-i felek-miśāl ile olduķça cilveger / ey dil semend-i çerĥe o dem yörenür ġubār 

 ġulām köle, kul. 

ġulām olmaķ [3] kul köle olmak. 

M38/III/1 fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

ġulām-ı ĥalķa-der-gūş [1] kulağı halkalı köle║azatsız köle  hilâl. 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

 gūne gūne [1] renk renk, çeşit çeşit. 

Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

 ġurāb [1] karga. 

K26/9 ŝadālar eyler iken her maķāmdan bülbül / maķām-ı gülşeni ķıldı ġurāblar meʾvā 

ġurāb-ı āh [1] ah kargası. 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

 ġurbet [7] 

1. gurbet diyarı, vatandan uzaklık. 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 
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G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

2. gariplik║gurbet diyarı. 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

3. yokluk. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

 ġurre yeni doğan bir günlük ay. 

ġurre-i ġarrā [1] parlak gurre. 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 

ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn [1] iki bayram hilâli. 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

 ġurūr [2] kibir, böbürlenme, kendini beğenme, mağrurluk. 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

ġurūr-ı nāz [1] naz gururu, gururlanma, kibirlenme, mağrurluk. 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

ġurūr virmek [1] kibirlenmeye sebep olmak. 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

ġurūr ile enāniyyet [1] kibir ve benlik gütme. 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

 ġuŝŝa [9] gam, keder, tasa, iç sıkıntısı. 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G265/4 ol elif-ķad selāmum almayalı / dālveş ġuŝŝadan dü-tā oldum 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

ġuŝŝa-i hicrān [1] ayrılık kederi, ayrılığın sebep olduğu iç sıkıntısı. 
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G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

ġuŝŝa vü ġam [2] keder ve gam. 

M14/II/1 döndi āhū gibi tersine yüzini nā-gehān / ġuŝŝa vü ġamdan delürdi šaġa düşdi šaġiyān 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

ġuŝŝa vü ġam ü endūh [1] keder, gam ve tasa. 

G107/6 cām-ı cihān-nümāya dönüpdür vücūdumuz / her laģţa ġuŝŝa vü ġam ü endūhumuz görür 

ġuŝŝadan ölmek [1] derin kaygı hâlinde olmak. 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

… ġuŝŝasını yimek [1] … kaygısını, zahmetini çekmek. 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

 gūş [2] kulak. 

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

K13/18 naţm-ı lūlū gibi dendān-ı güher-rízüŋ görüp / jāleden šaķdı benefşe gūşına dürr-i śemín 

gūş eylemek, gūş itmek [4] duymak, dinlemek, kulak vermek, kulak tutmak. 

K5/5 ŝalāģ u zühd ü tilāvetde ʿaynı eyle ʿuyūn / ŝafā-yı ķalb ile gūş eyle źikr-i sübģānı 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G507/6 bu ķubbede erenler hū didi hū işitdi / gūş itdi şeş cihetden peydā olan nidāyı 

gūş-i cānını açmaķ [1] can kulağını açmak. 

G501/3 ʿayn-ı ʿibādet ile açan gūş-i cānını / šolāb-ı çerĥüŋ işidür imiş ŝadāsını 

gūş-i ģımāra leʾāl šaķma [1] “eşeğin kulağına inci takma”. 

M1/V/8 her ĥok-ĥūya pend itmek olmaz / gūş-i ģımāra šaķma leʾāli 

gūş-i hūşı açmaķ [1], gūş-i hūşı keşf eylemek [1] akıl kulağını açmak; söyleneni anlamak için 

aklını, gönlünü ve dikkatini tam olarak yöneltmek; tam bir basiret hâli içinde olmak. 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yı hū ile cümle cibāl-i hū 

gūş-i kāʾināt [1] âlemin kulağı. 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

gūş-i nā-dāna meʿārifüŋ güherin šaķma [1] “sözün değerinden anlamayan kimselerin kulağına 

irfan mücevherini/incisini takma”. 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 
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… gūşına dürr-i meknūn šaķmaķ [1] … kulağına çok kıymetli inciler takmak║inci gibi kıymetli 

sözleri kulaklara küpe etmek║çok kıymetli nasihatler vermek║kulak ziyafeti çekmek. 

Ş1/94 oķıyup meśnevísin meśneví-ĥˇān / šaķar gūşına ĥalķuŋ dürr-i meknūn 

gūşına irmek [1] kulağına erişmek║(padişah tarafından) dinlenme fırsatı hasıl olmak. 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

 gūşe [2] köşe. 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

1.1. köşe║bölüm, hücre, hasta odası. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

gūşe-i ebrū ile selām virmek [2] kaşının ucuyla selam vermek║kaşlarını kaldırmak, kaş çatmak? 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

gūşe-i fürķat [1] ayrılık bucağı. 

M44/VII/1 ʿ āşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ģālin díger-gūn eyledüŋ / gūşe-i fürķatde her birini mecnūn eyledüŋ 

gūşe-i ġam-ĥāne [1] mihnet dolu evin köşesi. 

G229/4 yüregi döymez viŝāle gūşe-i ġam-ĥānede / göŋlini egler ĥayālüŋ ʿāşıķ-ı dildādenüŋ 

gūşe-i gülşen [1] gül bahçesinin bir köşesi. 

G315/1 gūşe-i gülşen ola bir niçe yārān olasın / söylenen ķıŝŝa-i cānān ola giryān olasın 

gūşe-i ĥalvet [1] halvet köşesi, inziva köşesi. 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

gūşesi …d(A)n ĥālí olmamaķ [1] her köşesinde çok sayıda … bulunmak, … ile dolup taşmak, 

…d(A)n adım atacak yer olmamak. 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

gūş-māl kulak bükme, ikaz, tembih. 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūş-māl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet [1] Hazreti Kibriya‟nın kulak bükmesi; Allah‟tan bir ikaz. 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

 gūşvār küpe. 

gūşvār eylemek, gūşvār itmek [3]  

1.1. küpe etmek║(bir sözü, bir nasihati) nazarıitibara almak, dinlemek ve hatırdan çıkarmamak. 
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K19/1 gel ey maķām-ı fenāda olan muķím ü mekín / sözüm güherlerini gūşvār eyle hemín 

K26/26 sözi güherlerini çünki gūşvār itdüm / öpüp mübārek elin meskenetle didüm aŋa 

1.2. küpe etmek║küpe gibi kulağına iliştirmek║dudaklarını küpe gibi kulağına yaklaştırmak. 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

 gūyā, gūyā ki, gūyā kim [105]  

1. sanki, sanılır ki, âdeta, sözde, imişçesine. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

K9/38 bedende cān gibi cārí olup durur gūyā / celāl ü şevket ile baģr ü berde fermānı 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K12/11 şehíd olanlara gūyā ki nūr iner gökden / irişse lāleler üzre şuʿā-ı şems-i ēuģā 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervānedür / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

K19/44 ĥayāl-i bikr ile gūyā ki beyt-i maʿmūrum / serāy-ı şívede gūyā nigār-ı perde-nişín 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K26/44 maķām-ı rifʿatüŋ evcine nerdübān oldı / sušūr-ı midģat-i źāt-ı müheyminüŋ gūyā 

K27/2 cibríldür ki geldi resūle ķanad açup / gūyā nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān 
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K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

K31/8 ŝuda bu cisr temāşāsına ķaldum ģayrān / göge zencír ile gūyā çekilür ejderhā 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

M1/III/3 ģayretde ķaldum lā-yaʿķil oldum / gūyā ki öldüm girü dirildüm 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

M19/II/1 gūyā ki ʿaşıķ oynıdur aģvāl-i rūzgār 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

Ş2/280 daĥı üstinde ol zülf-i mušarrā / firengí miskí ašlas oldı gūyā 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyāki níl-i dil-küşā 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 
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G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

G104/2 şevķ ile źevķ itdiler gūyā şuʿāʿ-ı āfitāb / ŝanmaŋuz ķurı yire sürindiler ebdāllar 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

G238/5 šutdı elini yüzine bizden ģicāb idüp / bir yire geldi māh ile gūyā ki beş hilāl 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 
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G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

G477/5 edā-yı ĥūb ile gūyā ġazel baģrinde yaģyānuŋ / niķāb-ı şāhid-i maʿnādur elfāż-ı dürer-bārı 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

2. söyleyen, anlatan, dile getiren. 

gūyā itmek [1] söyletmek, bahsetme şevki uyandırmak. 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

 gūyiyā [4] âdeta, sanki, sanılır ki, güya, sözde, imişçesine. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K11/25 gūyiyā ĥˇān-ı ĥalílu‟llāhı bir niçe meges / ķarnı šoyınca yiyüp bir cānibe itmiş firār 

M3/I/8 ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları / āteş-i pür-dūda mānend olmış idi gūyiyā 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

 güc, güç [1] yapılması zor, müşkül, çetin. 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güc degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

güc olmaķ [1] güç olmak, zor gelmek. 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

güc ile [1] zorlukla, zar zor. 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

güci yitmek (birine) [2]  

1. diş geçirebilmek, karşısında her bakımdan üstün olmak. 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 

2. hakkından gelebilmek, karşısında her bakımdan üstün olmak. 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler öcümüz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

 güft ü gū [1] gevezelik, çok konuşma. 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

 güftār [1] söz söyleme, konuşma║ağzını açma. 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

güftār itmek, güftār ķılmaķ [2] konuşmak. 
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Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

 güher [10] inci/mücevher. 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

1.1. inci║inci gibi kıymetli ve güzel söz/şiir. 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 

K26/26 sözi güherlerini çünki gūşvār itdüm / öpüp mübārek elin meskenetle didüm aŋa 

K19/1 gel ey maķām-ı fenāda olan muķím ü mekín / sözüm güherlerini gūşvār eyle hemín 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 

G443/3 söyledükçe laʿl-i cān-baĥşı güherler yaġdurur / ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ʿayn-ı güher-pāşı gibi 

1.2. inci║inci kadar kıymetli, biricik kimse. 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

 gül [41]  

1. küçük, dikenli bir ağaçta yetişen, kokusu ve güzelliğiyle meşhur maruf çiçek. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bu gün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-ı ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazuķlar meded 
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G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 

G114/1 ģalet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbíģine güller ķamu gūş oldılar 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

G339/4 gül beŋzeyemez aŋa gerekse / alšunlu yeşil ķabāsı olsun 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

G499/4 āĥir-i kār olur yiri maķberenüŋ ķara evi / ķırmızı gülden eylese ādem eger otaġını 

2. “çiçek” anlamı için bkz. „nihāl-i gül-i erġavān‟ md. 

gül gibi [35]  

1. gül misali. 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 
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G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

1.1. gül misali║gül gibi, güller gibi. 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

M15/II/1 šoġmış iken başuma sāyeŋde devlet günleri / gül gibi göŋlüm açarken māh-ı raģmet günleri 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibi ehl-i seyrānı 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

M44/IV/1 gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

Ş1/119 olurlar gül gibi ĥandān ü mesrūr / görenler dir aŋa nūrün ʿalā-nūr 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazıķlar meded 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile  

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

gül-i bāġ-ı dost [1] sevgilinin bağının gülü. 

G460/2 yapılmış idi der-i ġam ʿadū dehānı gibi / açılmış idi gül-i bāġ-ı dost ĥurrem idi 

gül-i bāġ-ı şehādet [1] şehadet bağının gülü║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

gül-i bāġ-ı tevekkül [1] tevekkül bağının gülü║sevgilinin okunun açtığı yara. 
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G13/6 oķlaruŋ peyk-i beşāretdür eyā ķaşı kemān / zaĥm-ı peykānuŋ gül-i bāġ-ı tevekküldür baŋa 

gül-i bí-ĥār [1] dikensiz gül║dikensiz güle benzeyen, yumuşak huylu bir güzel. 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

gül-i bí-ĥār olmaz [1] “dikensiz gül olmaz”; “güzel olan her şeyin muhakkak az ya da çok sıkıntı 

veren bir tarafı da vardır” anlamında atasözü. 

Muk7/11 ġam yime il sözinden ey yaģyā / olmadı çünki bir gül-i bí-ĥār 

gül-i gülşen-i ţafer [1] zafer bahçesinin gülü. 

K25/32 rāh-ı ġazāda lušfı nesímiyle açılur / ķalb-i müsāfir ile gül-i gülşen-i ţafer 

gül-i gülzār-ı kemāl [1] kemal bahçesinin gülü║İbn-i Kemal. 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

gül-i ģamrā [5] kırmızı gül. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

K12/2 irişdi ālet-i ģārb ile pehlevān-ı behār / benefşe gürz-i girāndur siper gül-i ģamrā 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

1.1. kırmızı gül║sevgili. 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

gül-i ĥandān [13] gülen gül, açılmış gül. 

G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 

M32/III/1 biri cān gülşenine serv-i ĥırāmān oldı / biri gülzār-ı cināna gül-i ĥandān oldı 

1.1. gülen gül, açılmış gül║sevgili. 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G206/2 aġladuġum bu durur gülşen-i ʿālemde benüm / göŋlümi eglemege bir gül-i ĥandānum yoķ 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 
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gül-i ĥandān-ı gülşen [1] gül bahçesinin açılmış gülü║sevgili. 

Ş1/142 ezilseŋ ol gül-i ĥandān-ı gülşen / hemān bir pāre od olur ġażebden 

gül-i raʿnā [1] iki renkli gül, ebruli latif gül║sevgili. 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

iki renkli gül, ebruli latif gül  ay yüzlü güzeller. 

Ş1/109 temāşā eyleseŋ her māh-peyker / ŝuya ķonmış gül-i raʿnāya beŋzer 

gül-i ŝad-berg [1] yüz yapraklı gül, katmer gül. 

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

gül-i sefíd [4] beyaz gül. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

beyaz gül  sarık. 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

beyaz gül║ak sakal. 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

gül-i ter [2] taze, taravetli gül. 

Ş2/92 gül-i ter merdüm-i gülzār olmış / aŋa nergesler altun girde bāliş 

1.1. taze, taravetli gül║sevgili. 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

gül-i zíbā [1] latif gül. 

G421/4 sekiz cennet cemāli gülşeninde bir gül-i zíbā / šoķuz eflāk ķadr-i rifʿat-i dil-dāra bir pāye 

gül budaġı [1] gül budağı║körpe sevgili. 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

gül gül olmaķ [1] (yüz) al al olmak. 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 

gül nihāli [2] gül fidanı  güzelin endamı ve yüzü. 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

gül fidanı║gül fidanına benzeyen sevgili. 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

gül yapraġı [2] gül yaprağı  



720 
 

 kanlı kaftan 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

 sevgilinin kolundaki dağlama yarası. 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

gül yüz [1] güle benzeyen yüz, güzel yüz. 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

gül yüzlü [6] yüzü güle benzeyen, güzel yüzlü (dilber/sevgili). 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

güle baķmaķ [3] (bir) güle bakmak║gülümsemek, mutlu olmak. 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 

 gülāc [6] nişastadan yapılmış çok ince ve kuru yufkaların üst üste konularak şeker ve 

sütle ıslatılması, aralarına ve üstüne fındık, ceviz, nar tanesi, gülsuyu gibi malzemeler eklenmesi 

yoluyla hazırlanan, bilhassa Ramazan sofralarını süsleyen geleneksel tatlı; güllaç. 

G39/1 tūşe-i cāndur ġıdā-yı ehl-i devletdür gülāc / rāģatü‟l-ervāģ ü miftāģ-ı šabíʿatdür gülāc 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

 gülbāng [2] eskiden tarikat ayinlerinde, yeniçeri ocağı, saray, esnaf loncası gibi 

yerlerdeki merasimlerde hep bir ağızdan söylenen ya da bir kişinin söyleyip diğerlerinin “Allah 

Allah!”, “Hu!” diyerek eşlik ettikleri ilahi ya da dua dizisi.  

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

 gül-berg gül yaprağı. 
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gül-berg-i raʿnā [1] ebruli gül yaprağı║kumaş adı? 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

gül-berg-i šarí [1] taze, taravetli gül yaprağı. 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-ı ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

 güldürmek [3] gülmesini sağlamak║sevindirmek, memnun etmek, iyi gün göstermek. 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

 güle [1] Zigetvar yakınlarında bir yer adı. 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

 gülgeşt gül bahçesinde gezinti. 

gülgeşt-i ʿālem eylemek [1] etrafta dolaşmak, gül seyrine çıkmak. 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

 gül-gūn, gül-gūní [6]  

1. gül renkli║kırmızı. 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

1.1. kırmızı elbise. 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

G429/1 geyüp gül-gūníler meydāna girme / sözümden çıķma şāhum ķana girme 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

gül-gūní cāme [1], gül-gūní libās [1] kırmızı elbise║(şehitlerin defnedilirken üzerlerinden 

çıkarılmayan) kanlı giysiler. 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

 gülistān [24] 

1. gül bahçesi. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K6/17 bürūc-ı çerĥ-i kemālātüŋ aĥter-i saʿdi / ĥalífeler ĥalefi maʿrifet gülistānı 



722 
 

K12/9 ŝalıġın aldı gülistānda düşmenüŋ nerges / anuŋçün iki gözi yolda oldı ŝubģ ü mesā 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-ı ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

gülistān-ı cihān [2] dünya gülistanı; dünya denilen gül bahçesi. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

gülistān-ı şehādet gülleri [1] şehadet gülistanının gülleri║Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. 

M15/V/1 ey çihār erkān-ı dín ü çār yār-ı kām-bín / ey gülistān-ı şehādet gülleri āl-i güzín 

1.1. gül bahçesi║güllük gülistanlık, rahat ve huzurlu mekân. 

K4/6 derūnına giren ādem çıķacaġı gelmez / bilimezüz bu ne cennet bu ne gülistāndur 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

1.2. gül bahçesi║bir çeşit havai fişek. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

1.3. gül bahçesi║Yahya‟nın İstanbul Şehrengizi. 

Ş2/311 oķınmaġa açılsa bu gülistān / ŝabāveş daĥl iderse aŋa nā-dān 

2. Sâdî‟nin Gülistân adlı eseri. 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ĥūr-i melek-símā mıdur 

gülistān ü behāristān-ı cāmí [1] Sâdî‟nin Gülistân ve Câmî‟nin Bahâristân adlı eserleri. 

Ş2/90 oķındı bezm-i gülşende müdāmí / gülistān ü behāristān-ı cāmí 

 gül-ʿiźār [1] gül yanaklı, yanakları güle benzeyen (sevgili). 
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G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

gül-ʿiźār-ı sím-beden [1] gümüş gibi parlak ve beyaz vücutlu, gül yanaklı (sevgili). 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

 gülmek [15] 

1. belli durumlarda genellikle kahkahayla öfke, neşe, hayret gibi duyguları açığa vurmak.  

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

2. gülümsemek, tebessüm etmek. 

G467/3 güldükçe çāh olur iki yanında rūyinüŋ / düşerse yūsuf-ı dil aŋa yiridür yiri 

güler cemāl [1], güler yüz [1] gülümseyen yüz, gülen yüz. 

K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

3. mutlu bir zaman geçirmek, mesut olmak. 

M26/V/1 bir ġaríb-i nā-tüvānem āsitānuŋda senüŋ / gülmedüm yaģyā ķuluŋ gibi zemānuŋda senüŋ 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

4. mutlu olmak, sevinç duymak. 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

5. alay etmek, eğlenmek. 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazuķlar saŋa 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa /ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G174/3 dem-i seģer gibi ţulmet-serā-yı fāníde / yaban delileri gibi gülenlere gülerüz 

6. şenlenmek. 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

7. yapraklanmak, çiçeklenmek. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihan 

7.1. yapraklanmak, çiçeklenmek║huzur, safa ve asayiş bulmak. 

K12/18 behār-ı ʿadli ile güldi rūy-i mülk-i cihān / zihí zemān-ı feraģ-baĥş ü vaķt-i źevķ ü ŝafā 

gülüp açılmaķ [3]  

1. gülüp mutlu olmak, ferah ve saadet içinde olmak. 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 
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K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

2. gülüp eğlenmek, gününü gün etmek. 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

 gül-reng [1] gül rengi, pembe-kırmızı. 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

 gül ŝuyı [1] gülün yağı çıkarılırken yan ürün olarak elde edilen gül kokulu renksiz sıvı, 

gül suyu  âşığın başında sevgilinin açtığı yaranın kanı. 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

 gülşen [38] gül bahçesi. 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / saçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

M32/III/1 biri cān gülşenine serv-i ĥırāmān oldı / biri gülzār-ı cināna gül-i ĥandān oldı 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ/ eyledi bād-ı şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 
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G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G421/4 sekiz cennet cemāli gülşeninde bir gül-i zíbā / šoķuz eflāk ķadr-i rifʿat-i dil-dāra bir pāye 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

gülşen-i ʿālem [3] âlem gülistanı║dünya. 

G206/2 aġladuġum bu durur gülşen-i ʿālemde benüm / göŋlümi eglemege bir gül-i ĥandānum yoķ 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 

gülşen-i cān [1] gönüllerin gül bahçesi║seyrine doyulamayan güzellikteki sevgili. 

M49/1 çihre-i zíbāsı anuŋ gülşen-i cāndur / ĥalķ-ı cihāna 

gülşen-i cennet [2] cennet gülistanı, cennetin gül bahçesi. 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

gülşen-i cennet-miśāl [1] cennetin gül bahçeleri gibi, cennet bahçeleri gibi. 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

gülşen-i dehr [1] dünya gülistanı║dünya. 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

gülşen-i dünyā [1] dünya gülistanı║dünya. 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

gülşen-i firdevs [2] Firdevs gülistanı║Firdevs cenneti. 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

gülşen-i ģaķ [2] Hakk‟ın gül bahçesi. 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģa-i šayyibesinden dil ü cān 
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G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

gülşen-i ģüsn [1] güzellik gülistanı. 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

gülşen-i ʿışķ [1] aşk gülistanı. 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

gülşen-i iģsān [1] ihsan gülistanı. 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

gülşen-i ķalb [1] kalp gülistanı. 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

gülşen-i meʿārif [1] irfan gülistanı. 

K24/38 ey gülşen-i meʿārif ü ey menbaʿ-ı kemāl / memdūģ-ı kāʾināt ü delíl-i reh-i ĥudā 

gülşen-i medģ [1] övgü gülistanı. 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

gülşen-i mevcūd [1] varlık gülistanı║âlem. 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

gülşen-i zemāne [1] dünya gülistanı. 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

 gülzār [9] gül bahçesi. 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K24/43 dünyāda göricek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

1.1. gül bahçesi║gül gibi güzeller. 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

1.2. gül bahçesi║Yahya‟nın Divan‟ı. 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝl [1] vuslat cennetinin bağının gülistanı; vuslat denilen cennet bağının 

gül bahçesi. 
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K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

gülzār-ı cinān [1] cennet gülistanı. 

M32/III/1 biri cān gülşenine serv-i ĥırāmān oldı / biri gülzār-ı cināna gül-i ĥandān oldı 

gülzār-ı fenā [1] fena gülistanı║dünya. 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

gülzār-ı ĥalíl [1] Halil‟in (=Hazreti İbrahim‟in) gül bahçesi║Hazreti İbrahim‟in melekût 

âlemindeki makamı. 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

gülzār-ı mezār [1] kabrin gül bahçesi║Eyyûb-ı Ensârî‟nin türbesinin gül bahçesi. 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

gülzār-ı naţm [1] nazım gülistanı, şiir gülistanı. 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

gülzār-ı viŝāl [1] vuslat gülistanı. 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

 güm kayıp. 

güm olmaķ [1] kaybolup gitmek. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

 gümiş [6] gümüş, gümüşten yapılmış. 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

K23/18 gümiş ŝurāģí gümiş tepsiye yoġ idi ģisāb / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

gümiş serv, gümişden serv [2] gümüş servi, gümüşten servi║üzerine ayın/güneşin ışıklarının 

düşmesiyle gümüş gibi görünen servi║servi boylu, parlak vücutlu güzel. 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

gümiş serv-i revān [1] üzerine ayın/güneş ışıklarının düşmesiyle gümüş gibi görünen ve rüzgârla 

latifçe sallanan servi║salınan, servi boylu, parlak vücutlu bir güzel.  

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

 gümürdenmek [2] homurdanmak, kükremek. 
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K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

G450/4 ĥoršūmı ile fíl gibidür ʿaceb degül / gümürdenürse niteki şír-i jiyān ķoçı 

 gün [19]  

1. güneş. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

gün gibi [102] güneş misali║apaçık, aşikâre. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 
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K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

M3/IV/9 ŝāģib-i keşf ü kerāmet olduġına gün gibi / kendüye şāhid yiter her yirde naŝŝ-ı nuŝreti 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

Ş1/160 yanaldan gün gibi ģüsni çerāġı / eridi ehl-i ʿışķuŋ baġrı yaġı 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

Ş2/207 olaldan gün gibi ģüsn iline şāh / bütün dünyā didi yarıcuŋ allāh 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G31/3 bu semend-i āsümān üstinde olan gün gibi / atı üstinde yaraşıķ server-i ĥūbān yigit 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 
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G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur  

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G122/1 sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur / gün gibi envār-ı ʿaynı ʿışķ ile hem-vār olur 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G171/3 şevķümüz var gün gibi seyr-i vilāyet eylerüz / pír-i ʿışķuz maʿrifet evlādınuŋ babasıyuz 

G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

G232/2 sāyeveş üftādesinüŋ ģaddi vü pāyānı yoķ / gün gibi ʿunvānı vardur yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G262/1 vilāyetlerde gezdüm gün gibi seyr-i cihān itdüm / irişdüm menzil-i maķŝūduma šayy-i mekān itdüm 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G319/3 gün gibi sāye ŝalup ĥāne-i vírānemüze / ben umardum gelesin gözümüz aydın idesin 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 
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G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

gün gibi peydā olmaķ [1], gün gibi ʿıyān olmaķ [2], gün gibi rūşen olmaķ [1], gün gibi ţāhir olmaķ 

[1] gün gibi aşikâr olmak║varlık bulmak, varlık sahasına çıkmak; görünür olmak. 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

K28/4 maķdem-i niʿme‟l-bedelden gün gibi oldı ʿıyān / inne baʿde‟l-ʿusri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

1.1. güneş║devir, zaman. 

K6/6 seʿādeti güninüŋ devri döndi raķķāŝuŋ / çalındı çalıcınuŋ ĥāke tāc-ı ʿunvānı 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

2. yirmi dört saatlik zaman dilimi║bir kimsenin bütün vakti. 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

3. gündüz. 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

4. belirli bir olayı gösteren zaman parçası.  

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 
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gün be-gün [1] günden güne, gün geçtikçe║her gün biraz daha. 

Muk20/3 her ne deŋlü šoġranursa gün be-gün artar yine 

gün olur [1] “gün gelir” 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

gün olmaz kim [1] “gün geçmez ki… (olmasın)”. 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

gün šoġmaķ [1] güneş doğmak, sabah ağarmak, sabah olmak║talihi rast gidip kendisi için iyi 

neticelenecek fırsatlarla karşılaşmak. 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

günde [2] her gün, gün başına, bir gün içinde. 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

günde biŋ ķan eylemek [1] gün başına bin cinayet işlemek║çok kan dökmek║çok âşığın kanına 

girmek. !! 

günde biŋ kerre [1], günde biŋ kez [1], günde yüz biŋ kerre [1] her an, her dakika, sık sık. 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

günde biŋ kez ölmek [1] her an derin bir ızdırap içinde olmak. 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

günde biŋ kez öldürmek [2] devamlı olarak ızdırap çektirmek. 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

günden güne [10] günbegün, giderek, gittikçe, zaman ilerledikçe. 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 
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G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

Muk5/2 ķadri günden güne ziyāde olup / leyletü‟l-ķadr içinde bedr olur ol 

güni … ile geçmek [3] bütün zamanı … ile geçmek. 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

gün gibi evden eve girmek [1] güneş/gün ışığı gibi evden eve girmek║o evden çıkıp o eve 

girmek║teklifsizce gitmek, kapı kapı gezmek. 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

gün šoġusı [2] gün doğusu; güneşin doğduğu yön, doğu. 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

gün yüz [19] güneş gibi nurlu, güzel yüz. 

K13/15 cām-ı billūr içre ķalmış cürʿa-i meydür hemān / gün yüzüŋde görinen laʿl-i lebüŋ ey meh-cebín 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

M20/II/2 gün yüzinüŋ teveccühi benden yaŋa ola 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-ı aģmed ile nār-ı bū-leheb  

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 
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gün yüzlü [12] yüzü güneş gibi nurlu ve güzel olan. 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bugün bizi ferdāya ŝaldılar 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

G457/2 gün yüzlülerle seyre çıķarsa ķamerveşüŋ / pāyine düşme yilme seg-i kārbān gibi 

günde yatmaķ [1] güneşin altında yatmak. 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

günden künilemek [1] ellerden sakınmak, herkesten kıskanmak. 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

güni günden yig ola [2], (her) güni günden yig olsun [3]  “her günü bir öncekinden üstün ve daha 

iyi olsun?”, hayırdua. 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

K16/45 ilāhí her güni günden yig olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

K19/54 yig ola baĥt-ı hümāyūn ile güni günden / niteki devr ide eyyām ile şuhūr ü sinín 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

 günāh, güneh [14]  

1. Allah‟ın emirlerine aykırı olan iş ya da davranış, masiyet. 

Ş1/36 günāhumdan beni āgāh eyle / sücūd-ı ģasbeten li‟llāh eyle 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

1.1. günah║suç, kabahat. 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm 
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M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

günāh itmek [7] günah işlemek; günah sayılan bir işi yapmak. 

Ş1/31 baŋa fiʿl-i menāhí muʿteberdür / günāh itmek yanumda bir hünerdür 

Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

1.1. günah işlemek║suç, kabahat işlemek. 

G17/3 bir naţar yüzüme baķmaz ne selām ü ne kelām / nāleden ġayri yanında ne günāh itdüm ola 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

günāha girmek [2]  

1. günah işlemiş sayılmak. 

Ş1/29 şu deŋlü māʾilem cürm ü tebāha / baŋa buġz itmeyen girer günāha 

2. suç, kabahat işlemiş sayılmak.? 

Ş1/200 cihānda bir kişi girmez günāha / ögerse ķullarını pādişāha 

günāhı olmamaķ [4] günahsız olmak, suçu kabahati olmamak, masum olmak. 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

günāh ehli [1] günahkârlar. 

G432/2 bir zemān ola ķıyāmetde günāh ehlinüŋ / ŝūret-i ģaķda olan daʿvíleri bāšıl ola 

günāh oķlarına nişān itmek [1] günah oklarının hedefi hâline getirmek║çok günaha sokmak. 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

günāhından geçmek [1] günahını, kusurunu bağışlamak. 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 
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günāh ü cürm [1] günah ve kabahat. 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

günāh ü maʿŝıyet [1] günah ve isyan. 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

 gündüz [1] gündüzleyin, gündüz vaktinde. 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

 günehkār [1] günahkâr, günah işlemiş kimse. 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

 güneş [36] Dünya‟nın ısı ve ışık kaynağı olan büyük gök cismi. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K12/27 gören dilírlerüŋ miġfer-i mücellāsın / güneş ŝanur ser-i kūh üzere kim ola peydā 

K12/33 güneş gibi yüri ķašʿ-ı menāzil eyle hemān / ķılıcuŋ ile açılsun bu milket-i dünyā 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

M18/III/3 her seģer zerrín ʿaŝā ile güneş derbānıdur 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-ı ġārumdur 

G174/4 cihāna ʿayn-ı ģayāt oldı ʿilmümüz güneşi / hemíşe maġrib-i esrār ü maşrıķ-ı hünerüz 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 
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G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

G505/4 göŋlümüŋ ŝırça serāyı gibidür şevķüm ile / güneşüŋ dürr-i yetími ile dünyā ŝadefi 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

1.1. Güneş║gün ışığı. 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G458/3 ĥāne-i cānuma mihri güneşi girmek içün / ŝāniʿ-i ķudret iki gözlerümi cām itdi 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

1.2. Güneş║Güneş‟e benzeyen güzel. 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

güneş gibi ʿıyān [1] gün gibi aşikâr. 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

güneş yüzlü [12] Güneş gibi parlak ve güzel yüzlü, yüzü Güneş‟e benzeyen. 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

 güreş iki pehlivanın bütün kuvvetlerini kullanarak el ve ayak oyunlarıyla birbirlerini 

yenmeye çalışmaları esasına dayalı, belirli kuralları olan mücadele. 

güreş eylemek [1] güreşmek, tutuşmak║mücadele etmek. 

G190/4 meydān-ı ġamda ĥalķa temāşā olam gibi / çün pehlevān-ı ʿışķı ile eylerin güreş 

 gürūh topluluk, bölük, cemaat. 
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gürūh-ı ehl-i ímān [1] imanlılar güruhu║İslam ordusu, Osmanlı ordusu. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

gürūh-ı ġāziyān [2] gaziler güruhu║Osmanlı ordusu. 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

gürūh-ı ʿiŝyān [1] isyan güruhu; asiler topluluğu. 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 

gürūh-ı ŝıbyān [1] sabiler güruhu; çocuklar ve bebekler. 

K4/33 gülüp açılmada ʿālem behār-ı ʿadli ile / deminde aġlayan ancaķ gürūh-ı ŝıbyāndur 

 gürüldemek [1] şiddetle kükremek║(kös bağlamında) kalbi titrecek şiddette ses vermek. 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

 gürz [2] demir, bakır, tunç gibi madenlerden yapılan savaş aleti; topuz, şeşper  zamme, 

ötre. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

gürz-i girān [1] ağır topuz, bozdoğan  menekşe. 

K12/2 irişdi ālet-i ģārb ile pehlevān-ı behār / benefşe gürz-i girāndur siper gül-i ģamrā 

gürz-i girān-ı şāh-ı ebü‟l-fetģ ü ţıll-i ģaķ [1] fethin babası (=çok büyük fetihler sahibi) ve Allah‟ın 

gölgesi olan padişahın (=Kanuni Sultan Süleyman‟ın) ağır topuzu. 

K10/27 gürz-i girān-ı şāh-ı ebü‟l-fetģ ü ţıll-i ģaķ / eksük degül durur ser-i düşmende żammevār 

 güstāĥ [1] küstah, cüretkâr, yol erkân bilmeyen. 

Ş1/205 temennā eylerin aŝģāb-ı ʿirfān / bu güstāĥa ideler lušf ü iģsān 

 güstāĥlıķ [2] kendini bilmezce cüret gösterme, küstahlık; suç, kabahat, kusur. 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

1.1. küstahlık║taşkınlık. 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

güstāĥlıķ itmek [1] küstahlık etmek, taşkınlık etmek║kabahat işlemek, kusur etmek. 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

 güz sonbahar. 

güz yaġmurı <MÇ‟de „göz yaġmurı> [2] sonbahar yağmuru  halis sufinin gözyaşları. 
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G148/1 göz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

 güzel [50]  

1. çekiciliği ile hoşa giden cazip kimse, dilber. 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

M20/IV/4 ķurbān olur yolında güzeller alay ile 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş1/75 güzeller ŝoģbetinden vir ĥaberler / ki źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş dirler 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

Ş1/175 ķul iken ʿālemüŋ sulšānı olmış / güzeller bende-i fermānı olmış 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

Ş2/206 cihān āşüfte vü ģayrānı anuŋ / güzeller bende-i fermānı anuŋ 

Ş2/211 biri ʿaššārlarda bir güzeldür / iŋen maģbūb iŋen bí-bedeldür 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

Ş2/299 bi-ģamdi‟llāh ki bulup zíb ü zíver / bu maģbūb ile ĥatm oldı güzeller 

Ş2/342 her güzel başına bir būseyi tevcíh itse / işidüp anı yüz üstine dir idi ĥūbān 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 
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G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

G421/1 şerābı terk idüp ŝofí başuŋı virme ġavġāya / güzellerle ayaķ seyrānın eyle gel ķalašaya 

G436/1 güzel oldur ki kemāl ehli ola rūmí ola / rind ola ģāl bile mesʾele maʿlūmı ola 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

G509/2 ehl-i ʿışķ āb-ı ģayātından elin yursa ne šaŋ / cevrin arturdı güzeller gibi dünyā şimdi 

güzeller bölügi [1] güzeller bölüğü, dilberler alayı. 

Ş2/344 umarın boyın ola būsesine her birinüŋ / bu güzeller bölügine baş olan serv-i revān 

2. güzellik vasfına sahip olan, hoş, latif. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter   

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

3. iyi, hoş, safalı. 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

güzel bilmek [1] mahiyetini güzelce anlamak, iyice tanımak║güzel olduğunu bilmek. 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

güzel güzel [1] güzel bir biçimde, tatlı tatlı║arzu edildiği gibi. 

G247a/4  deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

güzel uyĥu [1] güzel uyku, rahat uyku  ölmek, ölüm. 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

güzelde ān nihāní olur [1] “güzelin cazibesi saklı olur”; “bir bakışta kendini ele vermez, baktıkça 

alır.” 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bugün ģüsn-i ģasende gördüm anı 
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güzeller güzeli [1] güzeller içinde en güzel olan. 

Ş1/130 melāģat taĥtgāhınuŋ begidür / güzeller güzeli begler begidür 

güzeller ĥānı [1], güzeller pādişāhı [7] güzellerin hükümdarı, güzellerin en başta geleni. 

M35/I/2 n‟ola biŋ cān ile olsam ķulı ķurbānı dervíşüŋ / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/V/2 vücūdın ģaķ belādan ŝaķlasun ʿömri mezíd olsun / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M37/IV/1 ʿālemüŋ beglerbegisin güzeller ĥānısın / cānumuŋ cānānısın ĥalķ-ı cihānuŋ cānısın 

M42/III/1 güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

güzelüm [3]  

1. “güzelim!” sevgiliye hitap. 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

2. beğenilip hoşa giden, güzel olan║“güzelim kemal ehli”. 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

 güzellik [5] hüsn, cemal. 

Ş1/70 güzellik milketine server itdüm / bu şehr-engízde ser-defter itdüm 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

 güźer geçme, geçiş. 

güźer ķılmaķ [2]  

1. geçmek. 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 

2. (bir şeyin hayalinden/düşüncesinden) vazgeçmek, terketmek. 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

 güźergāh [2] geçiş yolu, üzerinden geçilip gidilen yol, uğrak yeri. 

Ş1/121 güźergāha gelüp bí-kibr ü kíne / olur dil-dār ile síne-be-síne 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 
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güźergāh ķılmaķ [1] geçiş yolu/uğrak yeri hâline getirmek║üstünden geçip gitmek. 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

 güzín seçkin, seçilmiş; gözde. 

güzín-i erkān [1] erkânın seçkini║halifeler seçkini║ekâbirin gözdesi. 

K4/37 ʿale‟l-ĥuŝūŝ vilāyetde şāh-ı devrānum / şecāʿat ile ʿalídür güzín-i erkāndur 

güzín-i evliyā [1] velilerin seçkini. 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

güzín-i evliyā vü aŝfiyā [1] Allah‟ın saf ve temiz dostlarının (=velilerin, ermişlerin) 

seçkini║Attâr. 

M13/5 mürşid-i kāmil güzín-i evliyā vü aŝfiyā / ʿārif-i rāh-ı šaríķat vāķıf-ı rāz-ı hüdā 

güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālem [1] âlemin gözünün nurunun (=Hazreti Muhammed) 

ashabı zümresinin seçkini║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/I/1 selām olsun bu sulšāna vilāyetde müsellemdür / güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālemdür 
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2.2. -H/Ģ/Ĥ- 

 hā [3]  

1. hâ (ه) harfi. 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

ģā-mím [1] Kuran‟da yedi surenin başında yer alan bir huruf-ı mukattaa kombinasyonu. Huruf-ı 

mukattaa, Kuran‟da yirmi dokuz surenin başında tek başına, ikili ya da üçlü olarak kesik kesik 

bulunan ve kendi adlarıyla telaffuz edilen harflerdir. 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

2. “haydi”, “haydi bakalım”. 

hā diyince [1] “haydi bakalım!” diyecek kadar║ense kökünde, çok yakında. 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın  

 ĥˇāb [2] uyku. 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

ĥˇāb-ı cefā [1] cefa uykusu║âşığı görmezden gelerek ona zulmetmek. 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

ĥˇāb-ı ecel [2] ecel uykusu. 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

ĥˇāb-ı ġafletden uyandurmaķ [1] gaflet uykusundan uyandırmak║gönül gözünü açmak. 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

ĥˇāb-ı ġafletden uyanmaķ [1] gaflet uykusundan uyanmak║gönül gözü açılmak. 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

ĥˇāb-ı ĥūb [1] güzel uyku, tatlı uyku║tatlı hayal. 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

ĥˇāb-ı ģużūr [1] huzur uykusu. 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

ĥˇāb-ı rāģat [1] rahat uyku, istirahat uykusu. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 
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ĥˇāba varmaķ [1] uykuya dalmak, uyumak. 

G49/4 ĥˇāba varmışken öpermiş dest-i cānānı raķíb / olur imiş uyur ardınca uyanıķlar meded 

 ģabāb [6] sıvı yüzeyler üzerinde oluşan hava kabarcığı. 

M19/III/1 bād-ı hevā-yı manŝıb ile nitekim ģabāb 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

ģabāb-ı bāde [2], ģabāb-ı mey [2] şarabın üzerindeki hava kabarcığı. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

 ĥaber [8] 

1. heyecan uyandıran yeni havadis. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bu gün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

2. semer, mahsul║rivayet. 

G124/5 mā-taķaddemden ĥaberdür ʿayn-i ģādiśdür cihān / maģşer-i evvelde manţūr-i ülü‟l-ebŝārı gör 

3. takrir║bilgi. 

G168/3 ķaŝd iderdüm ki diyem sırr-ı velāyet ĥaberin / bu vilāyetde diríġā ki bilinmez dilümüz 

ĥaber-i mevt [1] ölüm haberi, öldüğüne dair havadis. 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

ĥaber uçurmaķ [1] (güvercinle) haber göndermek. 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

ĥaber ŝormaķ [1] bir kimse veya bir şey hakkında bilgi almak için soru sormak, malumat istemek. 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

ĥaberi alınmamaķ [1] kendisiyle ilgili hiç haber gelmemek; ne hâlde olduğu, akıbeti bilinmemek. 
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G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

ĥaberi görinmemek (birinin) [1] haberi alınamamak, kendisinden hiç haber çıkmamak. 

M30/IV/2 nā-bedíd oldı perí gibi görinmez ĥaberi / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

ĥaberi olmamaķ [3]  

1. bilmemek, farkında olmamak. 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

2. bir şey hakkında bilgi sahibi olmamak, o şeyi daha önce görüp bilmemek. 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

… ĥaberin açmaķ [1] …d(A)n bahsetmek. 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

ĥaberler virmek [1] havadisleri aktarmak. 

Ş1/75 güzeller ŝoģbetinden vir ĥaberler / ki źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş dirler 

4. eski dil bilgisinde yüklem. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden ŝāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

 ĥaberdār [3] bir şey, kişi ya da durumdan haberi olan, haberli, vâkıf. 

G59/4 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

ĥaberdār olmaķ [3] bir şey, kişi ya da durum hakkında kendisine bilgi ulaşmak, bilgi sahibi 

olmak, vâkıf olmak. 

Ş2/262 işidüp cümle olurlar ĥaberdār / ʿaceb olmaz ki yirüŋ ķulaġı var 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

 ģabíb [26] sevgili, yâr. 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 

G22/3 söylemez yüzüme baķmaz varayın āh ideyin / ola elvara ģabíbüŋ kelímātine sebeb 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G27/4 ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya / cān virürken diyeler geldi raķíb ile ģabíb 
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G43/5 cerāģat-i elemiyle ģabíbün ey yaģyā / ölümlüsi olalıdan raķíb olur mecrūģ 

G70/1 ģabíbüm ʿāşıķı bí-ĥānümān ü lā-mekān ister / źelíl ü zār ü maģzūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

G495/1 yüzüme urmaŋ ģabíbüŋ ʿışķ-ı bí-pāyānını / ola kim derdin viren bir gün vire dermānını 

G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

ģabíbu‟llāh [1] Allah‟ın sevgilisi║Hazreti Muhammed. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín [1] salihlerin sevgilisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

 ģaccāc “zalim” lakabıyla meşhur Emevî valisi (ö. 95/714)║zalim kişi. 

ģaccāc-ı şitā [1] kış Haccâc‟ı║zalim kış, insanlara ve tabiata zulmeden kış. 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

 ĥˇāce [7] 

1. hoca, medrese mensubu. 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

Muk18/2 ķocılurmışsın riyāżí ĥˇāceŋe / külli sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 
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2. efendi. 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

ĥˇāce-i ĥoş-hū [1] iyi huylu efendi? 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

3. tüccar, zengin kimse. 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

ĥˇāce-i behcet [1] güzellik zengini║sevgili. 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

ĥˇāce-i cihān [1] cihanın zengini║çok zengin kimse. 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

ĥˇāce-i zemāne [1] zamane zengini. 

G457/3 ol ĥˇāce-i zemāneye ķul olmazın faķír / dāʾim yükin yuķaru yıġa āsümān gibi 

 ģacer [1] taş║basit, sıradan, değersiz nesne/kimse. 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

ģacer ü ĥāk [1] taş ve toprak║mezar  ölenin yatağı ve yastığı. 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

ģacerü‟l-esved [3] Kâbe‟nin doğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktasına işaret eden 

siyah taş. 

 Hazreti Muhammed‟in bir kıtlık döneminde açlıktan karnına bağladığı taş. 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

 hacılara ibret aynası. 

G75/3 nāţır-i zemzem ile zāʾir-i beytü‟l-ģareme / ģacerü‟l-esvedi ģaķ āyíne-i ʿibret ider 

 dostun taş eşiği. 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

ģācet [1] Allah‟tan ya da yüce bir makamdan yerine getirilmesi istenen dilek.  

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

ģācí [3] hacı. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 
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 melekler. 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

Kabe‟yi tavaf edip nur göremeyen hacı  Semtine gidip de Nurullah‟ın cemalini göremeyen 

kimse. 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

ģācí vü ġāzíler [1] hacılar ve gaziler. 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

 ģācib [1] kaş. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

 ĥacíl [1] utanmış, mahçup║minnet altında. 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacíldür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

ĥacíl eylemek [1] utandırmak, mahçup duruma düşmesine sebep olmak, yüzünü kızartmak. 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

 ģad sınır. 

ģadd-i beyāna gelmek [1] anlatma, ifade etme ve söz söyleme sınırları içinde olmak. 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

ģadden ziyāde [1] hadden aşkın, aşırı fazla. 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

ģaddini bilmek [1] sınırını bilmek, durumunun ve konumunun gerektirdiğine uygun davranıp 

ötesine geçmemek. 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

ģaddi vü pāyānı olmamaķ [2] sonu, sınırı olmamak║sayılamayacak kadar çok olmak. 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

G232/2 sāyeveş üftādesinüŋ ģaddi vü pāyānı yoķ / gün gibi ʿunvānı vardur yār-i ʿālí-şānumuŋ 

 ĥad yanak, yüz. 

ĥadd-i pür-nūr [1] nurlarla dolu, nurlu yanak/yüz, beyaz ve parlak yüz  kâfur. 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

 ĥadeng [1] ok. 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

ĥadeng-i belā [1] belâ oku. 
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K12/30 yoluŋda tír gibi kim olmaya šoġru / derūnına irişe lāleveş ĥadeng-i belā 

 hādí  

1. yol gösterici, kılavuz. 

hādí-i islām [1] ümmetin yol göstericisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M14/I/3 hādí-i islām şāh-ı kām-rānumdur benüm / ġāzíler şāhı emír-i nükte-dānumdur benüm 

2. güzergâh, yol uğrağı. 

hādí-i aģbāb-ı aģmed [1] Ahmed‟i (=Hazreti Muhammed‟i) candan sevenlerin 

uğrağı║Süleymaniye Camii. 

K3/15 maʿbed-i sulšān süleymān şāh emín-i ehl-i dín / hādí-i aģbāb-ı aģmed cāmiʿ-i ʿibret-nümā 

 ĥādim [1] hizmetkâr, kul. 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

 ģādiś zuhur eden, meydana çıkan. 

ģādiś olmaķ [1] zuhur etmek, meydana çıkmak. 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

 ģādiśe [2] olay, vâkıa. 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

1.1. olay, vâkıa║afet, musibet. 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

ģādiśe-i ʿuţmā [1] büyük hadise. 

G182/3 şerefiyüz selefüŋ ģādiśe-i ʿuţmāyuz / ĥalef-i ķāfile-i aģmed-i muĥtāruz biz 

 ģāfıţ [1] Kuran‟ı ezbere bilen ve ezberden okuyabilen kimse. 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

 ĥāk [3]  

1. toprak║insanın yaradılışının mayası. 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

2. toz toprak║(sevgili/padişah karşısında) hakir kul. 

M31/V/1 ben bir ġaríbíyem ki işigüŋde ĥāküŋem / dívāneler içinde senüŋ síne-çāküŋem 

G167/2 kemter gedāsıyuz ķulıyuz şāh-ı ʿālemüz / tāc-i ser-i semāyuz işiginde ĥākiyüz 

ĥāk eylemek, ĥāk itmek [3] toprak etmek║öldürmek. 

M23/I/1 ey hilāl-ebrū ġam-ı hecr ile ĥāk itdüŋ beni / ʿāşıķ-ı dívāne idüp síne-çāk itdüŋ beni 
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M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

ĥāk olmaķ [1] toprak olmak║ölüp gitmek, toprağa karışmak. 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

ĥāk-i der [1] kapı toprağı, kapı önündeki toz toprak║kapı önündeki toz toprak kadar hakir kul. 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

ĥāk-i der-i dervíş-i dil-ríş [1] gönlü yaralı dervişin kapısının toprağı. 

G56/6 öldiler ĥāk-i der-i dervíş-i dil-ríş oldılar / dār-ı dünyāda hezār iskender ü dārāsı var 

ĥāk-i dergehine yüz sürmek [1] (birinin) dergâhının toprağına yüz sürmek, eşiğine kapanmak. 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

ĥāk-i ķadem [1] ayak toprağı, ayağın altındaki toz toprak. 

G439/5 yaģyā müríd-i ʿışķ olanuŋ başı tācıdur / alçaķ göŋüllü olalı ĥāk-i ķadem gibi 

ĥāk-i ķademi olmaķ [1] ayağının toprağı olmak, ayağının bastığı toz toprak olmak.  

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

ĥāk-i pāy [3] (sevgilinin/hükümdarın/aziz tutulan kimselerin) ayak toprağı, ayağını bastığı toprak. 

M18/V/1 ĥāk-i pāyine duʿā-yı devletin irsāl idüŋ 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

ĥāk-i pāyi olmaķ (birinin) [1] ayağının toprağı olmak. 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

ĥāk-i pāyine yüz sürmek (birinin) [2] ayağının toprağına yüz sürmek. 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

ĥāk-i rāh, ĥāk-i reh [2] yol toprağı, (birinin) yolundaki toz toprak. 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

ĥāk-i rāh olmaķ [1] yol toprağı olmak. 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

ĥāk-i rāh-ı ʿālem olmaķ [1] insanların yolunun toprağı olmak║tevazu sahibi olmak. 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

ĥāk-i süm-i semend [1] atın toynağının bastığı toprak. 
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K24/27 serv-i ķad-i bülendi durur zeyn-i bāġ-ı dil / ĥāk-i süm-i semendi durur ʿayn-ı tūtiyā 

ĥāk-i źillet [1] zelillik toprağı. 

M46/5 çekdiler sūy-i āsümāna hemān / götürüp anı ĥāk-i źilletden 

ĥāke berāber itmek [1] yerle bir etmek║yıkmak, perişan etmek. 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

ĥāk ile yeksān itmek [1] yerle bir etmek, toprağa karıştırmak║perişan etmek. 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

M18/II/3 sāyeveş düşmenlerin ĥāk ile yeksān eyleyen 

ĥāk ile yeksān olmaķ [4] yerle bir olmak. 

1.1. ölüp toprak olmak. 

M8/IV/5 o cān-ı ādemiyān oldı ĥāk ile yeksān / diri ķala ne revādur fesād iden şeyšān 

1.2. zelil ve hakir olmak. 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur  

1.3. yıkılmak. 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

1.4. düşkün olmak║benliği yıkmak, tevazu sahibi olmak. 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

 ģaķ  

1. Allah. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır ü nāŝırı ģaķ ĥıżr-ı nebí rāh-beri 

K9/47 mübārek eyleyüben sūr-ı pür-sürūrını ģak / cihānda ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

M3/V/1 merd olan yoķluķda yoķlar kāʾinātuŋ varını / bu cihāndan göz yuman gördi ģaķuŋ dídārını 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

M11/III/1 söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

Ş1/27 olup ģaķķuŋ emānātına ĥāyin / gözedür gözlerüm nefsüm ķolayın 
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G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

G75/3 nāţır-i zemzem ile zāʾir-i beytü‟l-ģareme / ģacerü‟l-esvedi ģaķ āyíne-i ʿibret ider 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

G445/5 yaşı yaģyānuŋ çoġalduķça neciyyu‟llāh gibi / oldı ģaķ deryāsınuŋ ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmeti 

G446/6 ʿālem-i bālāya var ķayd-ı cihāndan kesil / ģaķķa yaķın olagör ģażret-i ʿísā gibi 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

ģaķ bilür [3] “Allah biliyor ya”, “Allah şahit”. 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

ģaķ cānibi [4] Allah katı, Allah‟ın huzuru, dergâh-ı ilâhî║Cenab-ı Allah. 

M1/I/4 ģaķ cānibinden olur muģaķķaķ / iʿlām-ı ʿilm ü taʿlím-i taķvā 

M1/III/6 köhne bināyem pír-i dü-tāyem / ģaķ cānibine šoġrı egildüm 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

ģaķ cānibine gitmek [1] Hakk‟ın huzuruna gitmek║vefat etmek. 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

ģaķ …d(A)n ŝaklasun [2]  

1. “Allah ..d(A)n koruyup sakındırsın/masun kılsın”.  

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

2. “Allah …d(A)n muhafaza etsin”. 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 
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ģaķķ ile kelām itmek [1] Allah ile kelâm etmek║dua etmek║ilahi ilhama ve varidata mazhar 

olmak. 

M4/I/4 ten penbesini cān ķulaġından çıķarmayan / šūr-ı niyāzda ide mi ģaķķ ile kelām 

ģaķ ģażreti [1] Hazreti Allah. 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

ģaķ ʿināyet ķıldı [1] “Allah inayet eyledi”; “Allah lutfetti”. 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġrı çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

ģaķ teʿālā [13] yüce Allah. 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

K22/54 ģaķ teʿālā şeref ü şevketüŋi ide mezíd / šurasın ʿizzet ü ikrām ile šurduķça cihān 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-ı tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

G165/4 ģaķ teʿālānuŋ bizüz manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzeti / faķr ile faĥr eylerüz dünyāyı sevmez cānumuz 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

ģaķ vücūdın belādan ŝaķlasun [1] “Allah onun zatını belalardan muhafaza eylesin”, dua kalıbı. 

M35/V/2 vücūdın ģaķ belādan ŝaķlasun ʿömri mezíd olsun / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

ģaķ yolınuŋ raģmeti zaģmetine göre olur [1] “Allah yolunun rahmeti zahmetine göre olur”; 

dünyada Allah‟ın kullarını imtihan için verdiği belâlara sabır ve rıza gösterenler ahirette bunun 

mükafatını misliyle alırlar. 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

ģaķdan ilhām olmaķ [1] Allah tarafından ilham edilmek/malum edilmek. 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

2. doğru, gerçek. 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 
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G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

ģaķ bu kim [1] “doğrusu bu ki…”, “doğrusu”, “hakikaten”. 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

ģaķķā, ģaķķā ki [2] doğrusu, gerçekten. 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

ģaķ söz [1] doğru söz. 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

3. hususunda, için. 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

4. hatır, hürmet. 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

ģaķıyçün, ģaķķı içün… [13] “… hakkı/hatırı/hürmeti için”; ant ve yemin ifade eden bir kalıp. 

Ş1/43 ġaríbüŋ derd-i hicrānı ģaķıyçün / zebūnuŋ āh ü efġānı ģaķıyçün 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-ı ġārumdur 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G330/1 ĥudā-yı lem-yezel ü bí-zevāl ģaķķı içün / resūl-i kevn ü mekān ile āl ģaķķı içün 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

G330/5 efendi bir gice yaģyā ķuluŋı iģyā ķıl / dem-i mesíģ ile olan maķāl ģaķķı içün 

G500/2 dostum şāh-ı velāyet ķılıcı ģaķķı içün / gün gibi ģüsn iline eylediler şāh seni 

5. pay, hisse. 

ģaķķ-ı naţar ķalmaķ [1] göz hakkı kalmak. 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋā ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

ģaķķından gelmek [1] üstesinden gelmek, haddini bildirmek, gereken cezayı vermek. 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

 haķāret horlama, aşağılama, tahkir. 

ģaķāret eylemek [1] tahkir etmek. 
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M8/IV/6 nesím-i ŝubģ gibi yirde ķoma āhumuzı / ģaķāret eylediler nesl-i pādişāhumuzı 

ģaķāret itmek [1] aşağılamak, kötü davranmak. 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģaķāret idimezin 

ģaķāretle naţar eylemek [1] hor bakmak; önem vermemek, değersiz bulmak, küçük görmek. 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

 ĥākí [1] topraktan yaratılmış ademoğulları, insan.  

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākíyüz 

 ģaķíķat [4] 

1. gerçek, bir şeyin aslı, doğrusu. 

ģaķíķatā [1] hakikaten, elhak. 

K12/32 maģallidür šola eyvāy ile vilāyet-i rím / ģaķíķatā yed-i ķudretdedür ķızıl alma 

ģaķíķatde [5] gerçekte, aslında, esasında. 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

Ş2/319 bu baģr içre sözüŋ dürr ü güherdür / ģaķíķatde müfíd ü muĥtaŝardur 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

ģaķíķaten [1] doğrusu, hakikat bu ki … 

M8/VII /3  ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

2. âlem ve uluhiyete dair bütün teşbih ve mecazlardan arınmış gerçeklik. 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G104/5 vardılar cisr-i mecāzíden ģaķíķat rāhına / ĥāneķāĥ-ı lā-yezāle ķondılar ebdāllar 

ģaķíķat-i eşyā [1] eşyanın hakikati, şeylerin gerçek mahiyeti. 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

3. tasavvufta Allah‟a ulaşma yolundaki “şeriat, tarikat, hakikat, marifet” şeklindeki dört 

aşamadan üçüncüsü. 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

4. sadakat, vefa. 

ģaķíķat gelmemek [1] sadakat ve vefa vâki/vârit olmamak. 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

 ģākim [4] hüküm veren, hükmeden, buyruğunu yürüten. 



756 
 

K6/16 sipihr-i maʿrifetüŋ āfitābı vü māhı / diyār-ı maʿdeletüŋ ģākimi vü sulšānı 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

M12/II/1 ŝāliģüŋ olur vücūdı raģmet-i ĥalķ-ı cihān / ģākim olan ŝāliģ olsa ŝāliģ olur sāyirān 

ģākim-i ʿālí-himem [1] yüce himmetli hâkim, yüce himmetli hükümdar║Yavuz Sultan Selim. 

K2/19 nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān yaʿní hümā-yı salšanat / ģākim-i ʿālí-himem şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān 

ģākim-i emr-i nebí [1] Peygamber‟in iş ve davranışlarını iyi bilen, onun hükümleriyle hüküm 

veren?║Sultan II. Selim. 

M48/6 ģākim-i emr-i nebí aʿlem-i erbāb-ı hüner / mehdí-i rūy-i cihān sāye-i raģmān ü raģím 

ģākim-i ķavl-i nebí [1] Peygamber‟in sözüyle hükmeden?║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/22 ģākim-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ŝafā / meh-i encüm-sipeh ü server-i erbāb-ı ricāl 

ģākim-i zemāne [1] devrin hükümdarı║devrin kadısı?. 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

 ģaķíķí mecaz karşıtı, gerçek, asıl. 

ģaķíķí eylemek [1] gerçek ve asıl olana dönüştürmek║mecazi aşkın ilahi aşka dönüşmesi. 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

 ģaķír [1] değersiz, itibarsız, zelil. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

 ĥākister kül. 

ĥākister-i cism [1] (yanıp gitmiş) bedenin külü. 

G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

ĥākister-i firāķ [1] ayrılık (ateşiyle yanmış bedenden geriye kalan) kül. 

G209/2 mānend-i nār yār gözinden nihān ider / künc-i belāda ʿāşıķı ĥākister-i firāķ 

 ģakk kazıma, oyma, çizme, silme, neshetme. 

ģakk ķılmaķ [1] (bir yüzey üzerindeki yazıyı) kazıyarak silmek. 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk  

 ģāl [13] durum, keyfiyet; içinde bulunulan şartlar ve tavır. 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K20/21 menāl-i maʿŝıyet ile nice olur ģālüŋ / olursa kíse-i mālüŋ selāsil ü aġlāl 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 



757 
 

M20/III/2 bir ģāl olur ki söyleyimez ģālümi zebān 

K32/19 bir ķara topraķ olupdur zer-i ĥāliŝ eyle / ʿayn-i ʿavnüŋle bu yaģyā ķuluŋuŋ ģāline baķ 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyine görmege cemālin 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

ģāl-i bü‟l-ʿaceb [1] şaşılacak hâl, hayret verici durum. 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb 

ģāl-i ģayātında [1] sağlığında, hayatta iken. 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

ģāl-i müśbet [1] olumlu ve lehte olan durum. 

K28/33 kendüye şeh-bāzlıķ irś ile itdi intiķāl / mūcib-i derd ü melāl oldı bu ģāl-i müśbeti 

ģāl-i reʿāyā [1] kulların hâli. 

K22/36 ʿayn-ı şerʿ ile ider ģāl-i reʿāyāya naţar / kimsenüŋ kimsede ģaķķını ķomaz bilse ʿıyān 

ģāl-i ʿuşşāķ [1] âşıkların hâli. 

G22/4 ģāl-i ʿuşşāķı bilür meśʾele maʿlūmı olur / ʿārif-i cān olıcaķ dil-ber-i ʿāşıķ-meşreb 

ģāl-i yaģyā [1] Yahya‟nın hâli. 

G500/5 ne ķadar ţālim iseŋ mihr ü vefā eyler idüŋ / ģāl-i yaģyādan eger ķılsalar āgāh seni 

ģāl ehli [1] hâl sahibi, manevi sır ve tecellilere erişmiş, farkındalık kazanmış kimse.  

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

ģāl eylemek, ģāl idinmek, ģāl itmek [5]  

1. bir şeyi sözden hâle geçirmek, tam olarak idrakine varmak, özümsemek, içselleştirmek. 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

2. vecde gelmek. 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 
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ģāl bilmek [1] hâlden anlamak. 

G436/1 güzel oldur ki kemāl ehli ola rūmí ola / rind ola ģāl bile meśʾele maʿlūmı ola 

ģāli ĥarāb [1] hâli perişan ve işi bitik; hâli duman. 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

ģāli ĥoş olmaķ [1] durumdan memnun olmak, memnuniyet hâli içinde bulunmak. 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

ģāli ķāl ile beyān itmek [1], ģāli ķāle getürmek [1] özümsenmiş bir hâleti söz ile dile getirmek. 

G71/6 derd ehline beyān ideyin ģāli ķāl ile / sūz-ı derūnı eyleyeyin ĥalķa āşikār 

G468/7 getürmek olur idi ķāle ģāli ey yaģyā / ŝıġaydı ţarf-ı ģurūfa meʿāní gösgötüri 

ģāli mükedder olmaķ [5] kederli ve üzgün bir hâle düşmek. 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

ģāli yaman [1] hâli fena, hâli duman; çok kötü vaziyette. 

K22/42 āŝafā ölülere ķatuben aġlamaludur / şimdi yaģyā ķuluŋuŋ dirligi yoķ ģāli yaman 

ģālin aġlamaķ, ģālini aġlamaķ (kendi) [5] hâlinden dert yanmak. 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

ģālin díger-gūn eylemek (birinin) [2] mevcut hâlini başkalaştırmak, bozmak, kötüleştirmek║hâlini 

perişan etmek. 

M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

M44/VII/1ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ģālin díger-gūn eyledüŋ / gūşe-i fürķatde her birini mecnūn eyledüŋ 

ģālini ʿarż eylemek, ģālini ʿarż itmek (kendi) [5] ne hâlde olduğunu anlatmak, ifade etmek veya 

göstermek. 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G276/6 ģālümi ʿarż eylesün varsun serāy-ı dil-bere / kārbān-ı nāle vü efġānı irsāl eyledüm 
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G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

ģālince [1] durumuna göre, vaziyetince. 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

ģālinden ĥabír olmaķ (birinin) [1] (birinin) içinde bulunduğu durumdan haberdar olmak. 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

ģāline raģm etmek, ģāline raģm eylemek (birinin) [3] (birinin) hâline acımak, merhamet duymak. 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

G331/1 ģālüme raģm eyleyen derdüme dermān ķılmasun / yārdan ġayri gözüm yaşını kimse silmesün 

ģāline vāķıf itmek (birini) [1] (birine) içinde bulunduğu durumu anlatarak haberdar olmasını 

sağlamak; dolayısıyla arada bir yakınlık hasıl etmek. 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın  

ģāline vāķıf olmaķ (birinin) [2] (birinin) hâlinden haberdar olmak, içinde bulunduğu durumu 

bilmek. 

K13/21 yaķdı yandurdı beni mihr-i cihān-ārā gibi / ģālüme vāķıf degül ģayfā şeh-i mesned-nişín 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

ģālini bilmek (birinin) [1] (birinin) hâlinden anlamak. 

G22/4 ģāl-i ʿuşşāķı bilür meśʾele maʿlūmı olur / ʿārif-i cān olıcaķ dil-ber-i ʿāşıķ-meşreb 

ģālini dimek (birinin) [1] (birinin) içinde bulunduğu durumu (bir başkasına) anlatmak. 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

ģālini ĥarāb ü yebāb eylemek (birinin) [1] (bir kimseyi/nesneyi) harap ve yıkık hâle getirmek. 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

ģālini períşān eylemek (birinin) [1] perişan hâle sokmak. 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

ģālini ŝormaķ (birinin) [3] ne hâlde olduğunu sormak. 

G30/4 keremüŋde gözümüŋ yaşını gör ģālümi ŝor / ey sözi āb-ı ģayāt eylügi eyle ŝuya at 

G328/4 ŝorarsa bendesinüŋ ģālini eger ol şāh / duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh iderin 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

ģālini söylemek (birinin) [2]  

1.1. ne hâlde olduğunu hakkıyla ifade etmek. 
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M20/III/2 bir ģāl olur ki söyleyimez ģālümi zebān 

1.2. (birinin) ne hâlde olduğunu anlatmak║hâl diliyle (birinin) durumunu anlatmak. 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

 ĥāl [8] vücuttaki siyah, kahverengi ya da kırmızı benek; ben. 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

 Kâbe. 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

 kasidenin mısralarındaki noktalar. 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

 pervane. 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

 uçmaya/Cennet‟e kanat açmış melek. 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ĥālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

 Yahya‟nın bağrındaki gizli yaralar.  

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

 kudret nurundan minare üzerindeki Bilâl-i Habeşî. 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

 mercimek tanesi. 

G479/4 kaʿbe gibi yine müstaġraķ-ı envār olmış / ey ĥalílüm yüzüŋ üstindeki ĥālüŋ ʿadesi 

ĥāl-i ĥadd-i āteşín [1] ateş gibi kırmızı ve sıcak yanaktaki ben. 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

ĥāl-i hindū [1] Hintli gibi siyah ben, Hintli beni?  “hu” 

Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

ĥāl-i laʿl [1] lâl gibi dudaktaki ben  mercimek tanesi. 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

ĥāl-i müşgín [1] misk kokulu/siyah ben. 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

ĥāl-i ruĥ [2] yanaktaki/yüzdeki ben. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 
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ĥāl-i rū-siyāh [1] kâfirlerin (üstü kıllı) benleri. 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāhı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

ĥāl-i siyāh [2] siyah ben. 

G52/3 ŝuya düşmiş bir şererdür āh-ı āteş-bārdan / ʿārıżuŋ ābındaki ĥāl-i siyāh ey lāle-ĥad 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

ĥāl-i yār [1] sevgilinin beni  bir tane menekşe. 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

 ĥalaķtehu min-šín [1] “onu (=Adem‟i) çamurdan yarattın” (A‟raf, 12). Şeytanın benlik 

davası güdüp kendisinin ateşten, Adem‟in ise çamurdan yaratıldığını öne sürerek secde emrine 

yanaşmamasını özetleyen ayet. 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

 ĥalāŝ [1] kurtuluş, kurtulma, azat, selamet. 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ/ şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

ĥalāŝ eylemek, ĥalāŝ itmek [2] kurtarmak, salıvermek, azat etmek. 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

ĥalāŝ bulmaķ [1] kurtuluş bulmak, kurtulmak║(düşman ve kılıç bağlamında) canını kurtarmak. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

ĥalās olmaķ [9] kurtulmak, azat olmak. 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü abdāl eyledüm 

G296/4 ķanlu gözüŋden kim olursa ĥalāŝ / varsun ögünsün yürisün bir zemān 

G308/1 uçurdum mürġ-i cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden / ĥalāŝ oldum ġam-ı hicrān ile ġavġā-yı düşmenden 

ģalāvet [2] tatlılık, lezzet. 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

Muk3/2 didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 
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ĥāl-dār benli. 

ĥāl-dār eylemek [1] benlerle, beneklerle doldurmak. 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

 hāle [3] ayın etrafında görünen parlak ışık halkası, ay ağılı. 

 zehirli yılan║Şehzade Mustafa‟yı boğmak için kullanılan kement. 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

 Hisar. 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

 İstanbul‟un surları. 

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

hāle-i māh-ı cemāl [1] cemal ayının halesi  aya benzeyen güzel yüzü kuşatan rida. 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

 ĥalecān yürek çarpıntısı. 

ĥalecān ķılmaķ [1] (yüreğe) çarpıntı vermek, (yüreği) oynatmak, heyecanlandırmak. 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

 ĥalef [1] birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı. 

ĥalef-i ķāfile-i aģmed-i muĥtār [1] Ahmed-i Muhtâr‟ın kafilesinin halefi; Hazreti Muhammed‟e 

mensup olanların devamı ve bu silsileyi sürdüren kimse║Yahya. 

G182/3 şerefiyüz selefüŋ ģādiśe-i ʿuţmāyuz / ĥalef-i ķāfile-i aģmed-i muĥtāruz biz 

 ģālet [12] 

1. durum, hâl, vaziyet. 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

2. özel bir nitelik, ayrıcalıklı hâl. 

Ş1/4 nedendür ķalb-i mecnūnda ģarāret / nedendür çihre-i leylíde ģālet 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 
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3. vecd ü hâl. 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

G56/7 şiʿr-i yaģyā gevher-i tíġ-i zebān-ı ģālidür / sözlerinüŋ ģāleti daʿvāsınuŋ maʿnāsı var 

G339/5 yaģyāya diŋüz ki ģālet ile / her bir sözinüŋ fenāsı olsun 

ģālet getürmek (birine) [1] bulunduğu ruh hâlini değiştirip heyecan, hayranlık, sevgi gibi 

duyguların coşkusuyla daha yüksek bir ruh hâline erişmesini sağlamak; vecde getirmek. 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

ģālet virmek (birine) [1] heyecan ve hayranlıkla kalbini coşturmak. 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

ģālet-i ʿışķ [5] aşk hâli, aşktan kaynaklanan keyfiyet; aşkın verdiği vecd ü hâl. 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-ı ĥafí 

ģālet-i ʿışķ-ı ģabíb [1] sevgiliye duyulan aşkın verdiği hâlet, sevgilinin aşkının sebep olduğu vecd 

ü hâl. 

K31/7 ģālet-i ʿışķ-ı ģabíb ile sürür zencírin / nitekim ʿāşıķ-ı dívāne vü mest ü şeydā 

ģālet-i ķalb-i selím [1] sağlam, doğru ve temiz bir kalbe sahip olma hâli. 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

ģālet-i manŝūr [1] “ene‟l-Hak” sırrını ifşa ettiği için asılan Hallâc-ı Mansur‟un hâli║Hallâc‟ın 

vecde gelmesi. 

G28/1 yoluŋa ölmege cānlar virene itme ʿaceb / ʿışķ-ı dil-dār durur ģālet-i manŝūra sebeb 

ģālet-i nezʿ [7] can çekişme hâli, ölüm anı. 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 
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ģālet-i ŝoģbet [1] sohbetin keyfiyeti; sohbetin keyfiyetinin insanı içine soktuğu manevi hâl. 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

ģālet-i zühd [1] züht hâli║kendini ibadete verip istiğrak hâline kapılma. 

G114/1 ģālet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbiģíne güller ķamu gūş oldılar 

 ģālet-engíz [1] hâlet veren, farklı bir ruh hâli yaşatan, vecde getiren. 

Ş1/204 söz oldur kim ki ola ģikmet-āmíz / ola erbāb-ı ʿışķa ģālet-engíz 

 ĥalĥāl [2] ayak bileklerine takılan gümüş veya altın zincir, halhal. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥalĥāl 

İstanbul‟un ayağında gümüş halhal  deniz. 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

 ĥālıķ [3] halkeden, yaratan, yaratıcı║Allah. 

Ş1/13 ķamunuŋ ĥālıķı bi‟ź-źāt sensin / ķamuya ķāēíyü‟l-ģācāt sensin 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥālıķına secde eyler 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥālıķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

 ĥālí [5]  

1. bir şeyden/bir kimseden arınmış hâlde. 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

2. uzak, berî. 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

ĥālí olmamaķ (bir şeyden/bir işten) [8]  

1. o şey hep orada mevcut olmak. 

G57/2 ĥālí degüldür āyine-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

2. bir kimse o işten geri kalmamak, daima o işi yapmak. 

K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 
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G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

3. berî olmak. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

M1/V/5 ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle / şems ü ķamerden ol bārí ĥālí 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

 ĥālid bin-velíd [1] “Allah‟ın kılıcı” lakabını taşıyan meşhur kumandan sahabe (ö. 

21/642). 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacíldür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

 ĥalífe İslam devletlerinde devlet reisi olan kimse. 

ĥalífeler ĥalefi [1] Çâr Yâr‟ın halefi, son halife║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/17 bürūc-ı çerĥ-i kemālātüŋ aĥter-i saʿdi / ĥalífeler ĥalefi maʿrifet gülistānı 

 ĥalíl [11]  

1. dost║Halil (=Allah‟ın dostu, Hazreti İbrahim). 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

║İbrahim Paşa. 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

2. cömertliği ile meşhur Hazreti İbrahim‟in lakabı. 

ĥalíl-i ģüsn [1] güzellik Halil‟i (=İbrahim‟i). 

Ş2/185 ĥalíl-i ģüsninüŋ mihmānı olmış / şeh ismāʿíl anuŋ ķurbānı olmış 

ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter [1] bahtiyar padişahın dostu║İbrahim Paşa. 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

ĥalílu‟llāh [2] Allah‟ın dostu; cömertliği ile meşhur Hazreti İbrahim‟in lakabı. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 
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M18/III/1 bir ĥalílu‟llāhdur ĥalķ-ı cihān mihmānıdur 

║İbrahim Paşa. 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

3. M41‟de hitap edilen Halil adlı şahıs║dost. 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/III/2 ehl-i diller cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

 ģalím yumuşak huylu. 

ģalím selím [2] halim selim; sakin, yumuşak ve iyi huylu. 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

 ģāliyā [6] şimdi, hâlâ, şimdiki hâlde, şimdiki zamanda. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü nāzm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

 ĥalķ [45] ahali, insanlar. 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

K9/10 yiŋildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırrunı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 
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K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

M11/III/1 söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

M21/IV/1 ceng içinde ĥalķumuz bí-iĥtiyār olur bizüm / her iki barmaġumuz bir źü‟l-feķār olur bizüm 

Ş1/94 oķıyup meśnevísin meśneví-ĥˇān / šaķar gūşına ĥalķuŋ dürr-i meknūn 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i velāyet 

Ş2/239 emín olmaġ içün ĥalķuŋ dilinden / başında dil baġı var kākülinden 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yi vaŝl ile sevdā-yi zülf-i pür-şikenc 

G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

G71/6 derd ehline beyān ideyin ģāli ķāl ile / sūz-ı derūnı eyleyeyin ĥalķa āşikār 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

G158/2 ķırdı geçürdi ĥalķı o ķaşları kemānum / bir tír var mıdur kim boyınca ķanda yatmaz 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 
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G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

G281/4 bir bir dimege ĥalķa esrār-ı ġam-ı ʿışķı / gūyā dehen olmışdur bu çāk-i giríbānum 

G289/1 ĥalķdan gizlenelüm tārik-i dünyā olalum / beyt-i aģzānumuz içinde muʿammā olalum 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

G354/2 ʿālemi rūz-ı ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

G505/3 kaʿbe-i kūyi imiş ĥalķa selāmet semti / ʿālem-i źevķ ü ŝafā cānibi ʿizzet šarafı 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

ĥalķ arasında [6] insanlar arasında, insanlar içinde. 

K20/11 yüzine baķma o şeyĥüŋ ki ĥalķ arasında / iderse ģalķa-i cemʿiyyetini dām-ı ricāl 

M1/III/1 ĥalķ arasında yil gibi yildüm / mevlāmı buldum kendümi bildüm 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

1.1. insanlar arasında, insanlar içinde║herkesin içinde, milletin ortasında. 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

ĥalķ içinde [3]  

1. herkesin içinde. 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

2. insanlar içinde, insanlar arasında. 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

ĥalķ-ı ʿālem [5] âlem halkı║bütün insanlar. 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 
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M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

1.1. âlem halkı║(Edirne) ahalisi║herkes. 

Ş1/93 ķılup cumʿa nemāzın ĥalķ-ı ʿālem / giderler seyr-i mevlā-ĥāneye hem 

ĥalķ-ı ʿālemden kesilmek [1], ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eylemek [1] bütün insanlardan uzaklaşmak, 

kimseyle arasında bir ilişki bırakmamak║uzlete çekilmek. 

G112/5 ĥayāl-i yāre māniʿdür diyü derd ehli dünyāda / ķarışmaz kimseye ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eyler 

G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

ĥalķ-ı cihān [12] cihan halkı║bütün insanlar, herkes, cümle âlem. 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

K25/31 ĥalķ-ı cihān o niʿmet ile muġtenem ola / yanında her kimüŋ öŋine gelse mā-ģażar 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

M18/III/1 bir ĥalílu‟llāhdur ĥalķ-ı cihān mihmānıdur 

M37/IV/1 ʿālemüŋ beglerbegisin güzeller ĥānısın / cānumuŋ cānānısın ĥalķ-ı cihānuŋ cānısın 

M49/1 çihre-i zíbāsı anuŋ gülşen-i cāndur / ĥalķ-ı cihāna 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

ĥalķ-ı zemāne [1] zamane halkı║bütün insanlar, cümle âlem. 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

ĥalķ ortasında ķalmaķ [1] halkın içinde kalmak, insanların arasında olmak. 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

ĥalķa dāstān olmaķ [1] (olumsuz manada) milletin diline düşmek║(olumlu manada) dillerde 

dolaşmak, dilden dile söylenmek. 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

ĥalķa ĥıżr irmek [1] halka Hızır gibi yetişmek║insanların ihtiyacını gidermek. 

K31/15 ĥıżr irüp ĥalķa yine şimdi ʿalílik itdüŋ / kerbelā seyrini ķılmaġa çekerlerdi belā 

ĥalķa masĥara olmaķ [1] âleme maskara olmak║milleti kendine güldürüp alay ettirmek. 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

ĥalķa temāşā [1] halka ibret║kurretü‟l-ayn. 
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G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

ĥalķa temāşā eylemek [1] millete seyir baktırmak, millete maskara etmek. 

G416/3 sāķiyā ʿāşıķ-ı dívāne vü āvārelere / ʿışķ cāmın içürüp ĥalķa temāşā eyle 

ĥalķa temāşā olmaķ [2] insanların seyrine bakıp güleceği, alay edeceği bir hâlde olmak.  

G190/4 meydān-ı ġamda ĥalķa temāşā olam gibi / çün pehlevān-ı ʿışķı ile eylerin güreş 

G275/1 gelüŋüz ʿışķ ile dívāne vü şeydā olalum / yaķalar çāk idelüm ĥalķa temāşā olalum 

ĥalķdan gizlenmek [1] insanlardan kesilmek, uzlete çekilmek. 

G289/1 ĥalķdan gizlenelüm tārik-i dünyā olalum / beyt-i aģzānumuz içinde muʿammā olalum 

ĥalķdan ʿuzlet itmek [1] insanlardan ayrılıp bir köşeye çekilmek, manevi terbiye ve olgunlaşma 

amacıyla inzivada bulunmak. 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

ĥalķı başına üşürmek [1] milleti başına toplamak. 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

ĥalķı büyük gösteren āyíne [1] halkı büyük gösteren ayna, dev aynası. 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

ĥalķuŋ biri [1] vatandaşın biri. 

Muk3/1 didi ĥalķuŋ biri naţm-ı ĥayālí / ola mı naţm-ı ķandíye berāber 

ĥalķuŋ ebü‟l-meʿārifi [1] allâme-i cihan olan. 

G480/1 ʿilm-i nihānumuz ider ehl-i kemāli mübtedí / ĥalķuŋ ebü‟l-meʿārifi bilmedi daĥı ebcedi 

ĥalkuŋ gülünci olmaķ [1] milleti kendine güldürmek, âleme maskara olmak. 

G428/5 yaģyā sözini esle ĥalkuŋ gülünci olma / maymūn gibi başuŋdan at taķyeŋi yabana 

 ģalķa  

1. kıymetli madenden yapılmış daire biçimindeki ziynet eşyası, yüzük. 

ģalķa-i sím [1] gümüş halka, gümüş yüzük. 

Ş2/103 vücūdı ĥātem-i möhr-i süleymān / aŋa bir ģalķa-i sím oldı ʿummān 

1.1. kıymetli madenden yapılmış daire biçimindeki ziynet eşyası, yüzük║çember şeklinde 

sıralanmış insan dizisi. 

ģalķa-i bezme nigín olmaķ [1] meclis halkasına yüzük kaşı olmak║meclise gidip baş köşeye 

oturmak║mecliste herkesin rağbetini görmek, herkesle haşır neşir olmak. 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 
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2. çember şeklinde sıralanmış insan dizisi. 

ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney [1] şarap meclisi ile ney sohbetinin halkası. 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

ģalķa-i cemʿiyyet [1] cemaat halkası; halka şeklinde dizilmiş müritler. 

K20/11 yüzine baķma o şeyĥüŋ ki ĥalķ arasında / iderse ģalķa-i cemʿiyyetini dām-ı ricāl 

ģalķa-i dāʾire-i źikr [1] zikir dairesinin halkası║kapı halkasına benzeyen zikir halkası. 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

ģalķa-i ŝoģbet [7] sohbet halkası. 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķ [1] âşıkların sohbet halkası. 

G348/4 āferínler aŋa kim ol şeh-i dervíş-nihād / ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķa gelüp oldı nigín 

ģalķa-i źikr [3] zikir halkası. 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

ģalķa-i tevģíd [1] tevhit halkası, Allah‟ın bir olarak bilinip ilan edildiği zikir halkası. 

G32/4 ģalķa-i tevģíde beŋzer aŝfiyā cemʿiyyeti / anlara ķayd olmaz aŝlā fikret-i bālā vü pest 

ģalķa ģalķa [1] halka halka, halkalar şeklinde. 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

 ģallāc [1] yünü, pamuğu tokmak ve yay aracılığıyla kabartan kimse; hallaç. 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

 ģallāl [1] halledici, halleden, çözüme ulaştıran║Şeyhülislam Ebussuud Efendi. 

K20/35 sušūr-ı nāme-i fetvāsı tíġ-i şerʿ-i şeríf / umūr-ı müşkileye źāt-i pākidür ģallāl 

 ģalvācıbaşı-oġlı [1] Helvacıbaşı-oğlu. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 
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 ģalvālıķ [1] helvalık, helva akçesi; bir alışverişte aracıya verilen bahşiş. 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

 ĥalvet [4]  

1. hamamların yalnız yıkanmaya mahsus tek kurnalı çok sıcak bölmesi║gözlerden uzak şekilde 

biriyle baş başa kalma.  

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

2. dervişlerin nefis terbiyesi, ibadet, zikir, riyazet gibi amaçlarla tek başlarına küçük bir hücreye 

kapanmaları║hamam halveti. 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 

 ĥam çiğ, pişmemiş, olgunlaşmamış. 

ĥam bişince bişmiş ģaķa irür [1] “ham pişinceye kadar pişmiş Hakk‟a erer.”, atasözü. İlerlemekte, 

gelişmekte, büyümekte olan iki şey/kimse arasındaki maddi manevi mesafenin kapatılması, 

ilerleme her ikisi için de geçerli olduğu için imkânsızdır. 

G250/4 mecnūn šaríķ-i ʿışķda hem-rāzum olımaz / bişmiş ģaķa irür bu meśeldür bişince ĥām  

 ģamāme [2] güvercin. 

K12/28 naţar idince şükūh-ı gürūh-ı leşker ile / ģamāme gibi düşer yire döne döne hümā 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

 ģamāyil [2] içine dua, tılsım, muska vb. yazılar konarak baş, boyun, kol gibi vücudun 

değişik yerlerinde taşınan gümüş ya da altın mahfaza. 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

 ģamd [2] Allah‟ı anma ve övme. 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

ģamd ü śenā itmek [1] Allah‟ı övüp anmak ve şükretmek. 

M45/III/1 ķaldurup dest-i duʿāyı idüben ģamd ü śenā / cānib-i ģaķķa niyāz eyledi cümle ʿulemā 

ģamdü li‟llāh, ģamdü li‟llāh ki [3] “Allah‟a hamd olsun”, “Allah‟a hamd olsun ki”. 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 
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G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

 ĥāme [10] kamış kalem. 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G280/4 ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāhuŋla senüŋ / eksük olmaz ĥāmeveş başumda sevdālar benüm 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

ĥāme-i idrāk [1] idrak kalemi/basiret kalemi/marifet kalemi. 

G157/4 levģ-i dilde ĥāme-i idrāk ile taģrír idüŋ / nükte vü remz ü meʿānídür bizüm taķrírümüz 

ĥāmesin söyletmek [1] kalemini konuşturmak║güzel ve etkili şiir yazmak. 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

 ģamel Koç burcu. 

ģamel ü śevr [1] Koç ve Boğa burçları. 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

ģaml yük, ağırlık; isnat. 

ģaml itmek [1] yüklemek, vermek, bağlamak, isnat etmek. 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

 ģammāl [1] ücreti mukabilinde elinde ya da sırtında yük taşıyan kimse; hamal. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

ģammāl olmaķ [1] hamallık etmek; bir yükü yüklenmek, sırtlanmak. 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmaķ [1] “اعتباز” (=itibar) “باز” (=bâr)ının hamalı olmak║itibar yükünü 

yüklenmek. 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

ģammālete‟l-ģašab [1] “odun taşıyan/odun hamalı”  (Tebbet, 4‟ten iktibas)║Ebu Leheb║derban. 
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G21/3 şāhum revā mıdur ki elüŋe ʿaŝā alup / derbānuŋ ola bir niçe ģammālete‟l-ģašab 

ģammām [5] hamam. 

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

ģammāmcı-oġlı memi [1] Hamamcıoğlu Memi; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden biri. 

Ş2/172 biri ģammāmcı-oġlı memidür / perí-peykerdür emmā ādemídür 

 ĥamse bir şairin beş mesneviden oluşan eseri. 

ĥamse-i yaģyā [1] Yahya‟nın hamsesi  güllaç. 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

 ĥāmūş suskun, sessiz, susan. 

ĥāmūş olmaķ [4] 

1. suskun olmak, susmak. 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

2. ağzı dili bağlanmak, sus pus olup kalmak. 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

ĥamza bālí [1] İstanbul Şehrengizi‟nde anılan kâtip güzeli. 

Ş2/266 biri bir ĥūb-ı kātib ģamza bālí / ki olmaz ģüsn-i ĥaššınuŋ miśāli 

 ĥān [5] han, emir, hükümdar, sultan. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K6/18 velí ŝıfatlaruŋ evlāsı vāliyü‟l-ģaremeyn / muģammed ümmetinüŋ şāhı ġāzíler ĥānı 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír-i elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

ĥān-ı ʿuşşāķ [1] âşıkların hanı, âşıkların sultanı║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan zühdüyle meşhur 

Mustafa. 
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Ş2/281 birisi muŝšafādur ĥān-ı ʿuşşāķ / olupdur zühd ile meşhūr-ı āfāķ 

ĥān oġlı ĥān [2] han oğlu han; babası da hükümdar olan hükümdar, hükümdar oğlu hükümdar. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

M14/I/2 pādişāhum gün gibi ŝāģib-ķırānumdur benüm / ķulıyem ķurbānıyem ĥān oġlı ĥānumdur benüm 

║saltanat sahipleri, hükümdarlar. 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı  

ĥān süleymān [1] Han Süleyman, Sultan Süleyman, Süleyman Han║Kanuni Sultan Süleyman. 

M18/5 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānı ĥān süleymāndur gelen 

ĥānlar ĥānı [1] hanlar hanı; bütün hükümdarların kendisine boyun eğdiği║Can Memi. 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

ĥānum [11] “hanım!”, “hükümdarım!”, “sultanım!” 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

 ĥˇān sofra. 

ĥˇān-ı ģaķ [1] Hakk‟ın sofrası  gökyüzü. 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

ĥˇān-ı ĥalíl [1] Halil‟in (=Hazreti İbrahim‟in) sofrası gibi bereketli sofra║sonsuz lütuf ve ihsan. 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

ĥˇān-ı ĥalílu‟llāh [1] Halilullâh‟ın (=Hazreti İbrahim‟in) sofrası. 

K11/25 gūyiyā ĥˇān-ı ĥalílu‟llāhı bir niçe meges / ķarnı šoyınca yiyüp bir cānibe itmiş firār 

ĥˇānına düşmek [1] (birinin) sofrasına düşmek║(birinin) sofrasına davetsizce oturmak. 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 
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 ĥanāzír <MÇ‟de „ĥınāzír‟> [1] “ĥınzír”in çoğulu; domuzlar. 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

 ĥançer [5] iki yanı keskin, sivri uçlu, eğri biçimli, kamaya benzeyen bıçak. 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

 parlak hilâl. 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

 rakip. 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

ĥançer-i dil-ber [1] güzel sevgilinin hançeri. 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

 ĥandān [5] 

1. mutlu, sevinçli, şad, gönlü ferah. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G59/1 ġanídür ʿışķ ile göŋlüm ne mālüm ne menālüm var / ne vaŝl-ı yāre ĥandānem ne hicrāndan melālüm var 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

2. gülerek, gülüp. 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

3. açılmış, açık║içi ferah. 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

ĥandān itmek [5]  

1. yüzünü güldürmek. 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

2. sevindirmek, mutlu etmek. 

G90/1 beni ĥandān iden bir serverüŋ ʿışķı sürūrıdur / çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil kemāl-i şevķ-i nūrıdur 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

3. şenlendirmek. 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

ĥandān olmaķ [9] gülüp açılmak║sevinmek, mutlu olmak. 
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K13/37 nitekim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nitekim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

K22/32 oķusa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 

K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

ĥandān ü mesrūr olmaķ [1] gülüp eğlenmek, neşe içinde olmak. 

Ş1/119 olurlar gül gibi ĥandān ü mesrūr / görenler dir aŋa nūrün ʿalā-nūr 

 ĥāne [18] ev, mesken. 

K5/6 ne nehr olur bu ki her ĥāneye duĥūl eyler / miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G47/7 šoġmadı başuma devlet güneşi ey yaģyā / gelmedi ĥānemüze ĥaylí zemāndur ferruĥ 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

Muk7/8 ĥānesinde erāźil ile içüp / ne revādur ki ola mest-i ĥumār 

ĥāne-i ʿaķl [1] akıl hanesi, akıl evi. 

Ş2/53 olup mestāne-i cām-ı maģabbet / irişdi ĥāne-i ʿaķluma ġāret 

ĥāne-i cān [4]  

1. can hanesi, can evi. 
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K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

2. gönül evi. 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

G458/3 ĥāne-i cānuma mihri güneşi girmek içün / ŝāniʿ-i ķudret iki gözlerümi cām itdi 

G504/3 ĥayālāt-ı edāníden tehí ķıl ĥāne-i cānı / senüŋ taĥt-ı süleymānuŋda var dívān-ı dívān hey 

ĥāne-i cān-ı ʿārif [1] ârifin can/gönül evi. 

G126/2 ķayd-ı ġam-ı cihān gider māmelekini terk ider / ĥāne-i cān-ı ʿārife derd ü elem ŝafā gelür 

ĥāne-i dil-dār [1] sevgilinin evi. 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

ĥāne-i dínüŋ direkleri [1] din evinin direkleri  Çar Yar  Süleymaniye Camii‟nin minareleri. 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

ĥāne-i evbāş [1] ayak takımı ve serseri meskeni  dünya (âşıkların gözüne). 

G127/1 ʿayn-ı ʿuşşāķa cihān ĥāne-i evbāş gelür / encüm-i çerĥ-i felek dāne-i ĥaşĥāş gelür 

ĥāne-i ĥāšır [1] hatır evi, gönül/hatır hanesi. 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

ĥāne-i iblís [1] iblis meskeni, iblislerin yuvalandığı yer  saz aletlerinin gövdeleri. 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

ĥāne-i ķalb [1] kalp hanesi, gönül evi. 

G24/3 perde ķalmaz pertev-i māh-ı cemāl-i dil-bere / ĥāne-i ķalbüm benüm olsa ĥarāb-ender-ĥarāb 

ĥāne-i muģkem-esās [1] temeli sağlam ev  itikadı halis olan salik.  

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

ĥāne-i nā-dān [1] cahillerin, marifetten bihaber kimselerin evleri. 

G429/3 ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme / ŝabāveş ĥāne-i nā-dāna girme 

ĥāne-i şiʿr-i lašíf [1] gözü ve gönlü okşayan ince bir güzelliğe sahip şiir evi/beyti.  

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

ĥāne-i vírān [1], ĥāne-i vírāne [5] yıkık dökük, harabeye dönmüş ev. 

M30/V/2 kendüden ĥāne-i vírānemi tenhā ķıldı / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G319/3 gün gibi sāye ŝalup ĥāne-i vírānemüze / ben umardum gelesin gözümüz aydın idesin 

G381/2 ĥāne-i vírānemüzde sāyebān-ı ʿankebūt / bādbān-ı keştí-i deryā-yı ģasretdür bize 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 
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G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

ĥāne-i yaģyā [1] Yahya‟nın evi. 

G318/5 bir gice ĥāne-i yaģyāya gelem dimiş idüŋ / híç ola mı ʿahde vefā eyleyesin 

ĥāneden ĥāneye gezmek [1] bir evden çıkıp öbür eve gitmek; kapı kapı gezmek║olur olmaz 

kimselere misafir olmak║hercailik║satrançtaki şahın haneden haneye ilerlemesi. 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

ĥānenüŋ ķapusı açuķ olıcaķ uġru gelür [1] “evin kapısı açık olunca hırsız girer.” 

G76/5 aġzuŋı bígāneye açma ŝaķın esrāruŋı / ĥānenüŋ ķapusı açuķ olıcaķ uġru gelür 

ĥānesin vírān itmek [2] ocağını yıkmak║dünyasını yıkmak, yok etmek. 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

 ĥānedān [1] bulundukları yerde misafirperverliğiyle bilinen, evi herkese açık, cömert ve 

asil kimseler. 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

 ĥāneķāh [2] bir şeyhe bağlı olan dervişlerin barındıkları, zikir yaptıkları ve ibadet 

ettikleri yer; tekke, dergâh. 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

ĥāneķāh-ı ʿālem [1] dünya tekkesi. 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

ĥāneķāh-ı ʿālem-i fāní [1] fani dünya tekkesi. 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

ĥāneķāh-ı cān [1] can tekkesi, gönül tekkesi. 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

ĥāneķāh-ı dehr [1] dünya tekkesi. 

G60/7 iki ķat oldı ķaddüm ĥāneķāh-ı dehre pír oldum / bi-ģamdi‟llāh vücūdumda benüm dāl-i ʿibādet var 

ĥāneķāh-ı dil [1] gönül tekkesi  gül bahçesi. 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 

ĥāneķāh-ı ġam [2] gam tekkesi║dünya. 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu ĥāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 
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G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

ĥāneķāh-ı ʿışķ [1] aşk tekkesi. 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

ĥāneķāh-ı lā-yezāl [1] ebedi tekke, baki tekke║bekâbillâh. 

G104/5 vardılar cisr-i mecāzíden ģaķíķat rāhına / ĥāneķāĥ-ı lā-yezāle ķondılar ebdāllar 

ĥāneķāh-ı maʿrifet [1] marifet tekkesi, irfan tekkesi. 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

ĥāneķāh-ı meskenet [1] tevazu/miskinlik/ fakr tekkesi; tasavvufi manada gerçek zenginin Allah 

olduğunun ve kulun daima ona muhtaç bulunduğunun bilincinde olma. 

G452/3 ʿāķil iseŋ ĥāneķāh-ı meskenetde mesken et / bí-vücūd ol ʿālem-i vuŝlatda olan ġam gibi 

 ģannān [1] Allah‟ın “çok acıyan, çok merhametli” sıfatı. Aşağıdaki tanıkta Süleymaniye 

Camii‟nin sütunlarından birinde kufi hat ile yazılmış “Hannân” isminden bahsedilmekte ve 

Kâbe‟deki üç ağaç sütundan bu adı taşıyan sütuna telmih yapılmaktadır. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

 ĥannās iblis, şeytan. 

ĥannās-ı nās [1] insana musallat olan şeytan, insanın şeytanı║insanı yoldan çıkaranlar. 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

 ĥānümān [4] ev bark, ocak, yurt. 

M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

 ĥār [5] diken. 

 zalimler ve cahiller.  

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

 sevgiliye giden yoldaki engeller. 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

 şairin kirpikleri. 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 
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 mızrak, ok ve balta. 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

 âşıklar. 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

1.1. dikenli ot, çalı çırpı. 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

ĥār-ı belā [1] belâ dikeni. 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

ĥār-ı iftiĥār [1] iftihar dikeni, tekebbür dikeni. 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

ĥār-ı rāh [2] yoldaki diken║engel  dünyaya duyulan ilgi, dünyevi bağlar. 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehr [1] dünya gülistanının yollarındaki dikenler  rüzgârla helâk edilen Ad 

kavmi. 

K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād-ı şirreti 

ĥār-ı vücūd [2]  

1. varlık dikeni. 

G116/3 yoķluķda yoķladı biri birin ricāl-i ġayb / ĥār-ı vücūdı nār-ı tecellāya ŝaldılar 

2. vücut dikeni, diken gibi vücut. 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

ĥār ü ĥas [5] çalı çırpı, çerçöp, süprüntü. 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

 ĥˇār hor, hakir, zelil, itibarsız. 

ĥˇār olmaķ [2] hor görülmek, zelil ve itibarsız olmak. 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 
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ĥˇār baķmaķ [1] hor görmek/hor bakmak; küçük, aşağı ve bayağı görmek, önemsiz bulmak; iltifat 

göstermemek, yüzüne bakmamak. 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

ĥˇār ü ģacíl [1] hor ve küçük düşmüşzerre azametin (=celâl, ihtişam; kibir, gurur) zirvesinde 

olanlar.  

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

ĥˇār ü ģaķír [1] hor ve hakir. 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇār ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

ĥˇār ü ģaķír eylemek [1] hor ve hakir duruma düşürmek. 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

ĥˇār ü ģakír olmaķ [1] hor ve hakir olmak. 

G23/4 ĥˇār ü ģakír olduġumı isterin / şāyed olam merģametine sebeb 

 ĥar eşek; ahmak. 

ĥar-ı lā-yefģam [2] anlayışsız eşek║anlayışı kıt insan, ahmak. 

G110/2 kendüsin bilmeyene taŋrısını bulmayana / ĥar-ı lā-yefģam ü dívāne vü sersem didiler 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefģama zírā şaʿír 

 ĥārā [1] düz renkli, kendinden dalgalı bir cins kumaş; hâre  Yahya‟nın bütün vücudunu 

kaplayan dağlama yaraları. 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

 ĥarāb virane, yıkıntı. 

ĥarāb eylemek [1] yıkmak, yerle bir etmek, viran etmek, harap duruma getirmek. 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

ĥarāb olmaķ [2] tahrip edilmek, yerle bir olmak, viran olmak. 

M14/V/1 mülģidínüŋ díni gibi illeri oldı ĥarāb / yandı evbāş evleri düşdi ziyāde ıżšırāb 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

ĥarāb-ı dār-ı dārā [1] Dârâ‟nın viran olmuş sarayının yıkıntısı  basılan toprak. 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

 ĥarāb-ābād [3] haraplıkla dolu yer, viranelik║dünya. 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G368/1 ķayd-ı ʿālemden olur ʿāķil olan āzāde / baķma dívāne degülseŋ bu ĥarāb-ābāda 
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G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

ĥarāb-ābād-ı dünyā [1] dünya viranesi, haraplıklarla dolu dünya. 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

 ĥarāb-ender-ĥarāb olmaķ [3] büsbütün yıkılmak, altı üstüne gelmek. 

G24/3 perde ķalmaz pertev-i māh-ı cemāl-i dil-bere / ĥāne-i ķalbüm benüm olsa ĥarāb-ender-ĥarāb 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

ĥarābāt meyhane; tas. ilahi aşk şarabıyla sarhoş olunan tekke. 

ĥarābāt ehli [2] meyhane halkı; rintler, melâmet ehli. 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör  

G473/6 ĥarābāt ehline birdür reh-i mescidle meyĥāne / aķar ŝu gibi rind olan yürür geh šoġru gāh egri 

ĥarābātí [1] ayyaş. 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

ĥarābe [3] viran yer, virane; yıkık dökük, berbat durumdaki ev. 

 Yahya‟nın deli gönlü  Yahya‟nın zeameti. 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

 dünya. 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

 ĥarāc vergi║zor kullanarak alınan para. 

ĥarāc almaķ [1] vergi almak║haraç almak║bahçedeki çiçekleri ve yaprakları savurarak götürmek. 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-ı ŝabā alur ĥarāc 

 ģarām helâl olmayan, yapılması dinen kesinlikle yasaklanan şey, hareket veya davranış. 

ģarāma göz dikici [1] dinin yasakladığı bir işi yapmaya yeltenen, harama göz diken  şarabın 

üstündeki kabarcık  şarap içen kimse. 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

 ģarāmí [8] harama el uzatan, haydut, eşkıya, yol kesici. 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

 sevgilinin ayva tüyleri. 

K23/31 ģarāmíler yüze gelmez miśāl-i ĥašš-ı ģabíb / belāya sedd-i ģadíd oldı tíġ-i bürrānı 
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 Edirneli Rum oğlunun gözü. 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

 sevgilinin gözleri. 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

 deniz. 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

 İstanbul‟un denizi. 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

 Hamamcıoğlu Memi. 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

 kişiyi Allah yolundan alıkoyan faydasız yaran meclisleri. 

G363/5 kaʿbe-i maķŝūda ʿazm eyle ģarāmíden ŝaķın / cānib-i ģaķdan oyalar ŝoģbet-i yārānı ķo 

 sevgilinin aşkı, sevgiliye duyulan aşk. 

G463/2 ʿışķ-ı dil-ber yoluma geldi ģarāmíler gibi / ŝoydı ben dívāne vü şeydāyı ʿuryān eyledi 

 sevgilinin gamı, sevgiliye duyulan aşk. 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni 

ģarāmí başı [1] haramilerin önderi║çok haram yiyen║Rüstem Paşa. 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

[ayrıca bkz. ʻgözleri ģarāmíʼ md.] 

 ģarāret [1] ateş, sıcaklık║kalp ateşi, kalp yangını. 

Ş1/4 nedendür ķalb-i mecnūnda ģarāret / nedendür çihre-i leylíde ģālet 

ģarāret issi [1] gönlünde ateş olanlar, (Allah aşkıyla) gönlü yananlar. 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

 ģarb [1] harp, savaş. 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

ģarb āleti [1] harp icrasına mahsus araçlar; mühimmat. 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

 ĥardal [1] hardal, hardal tanesi║küçüklük ve değersizlik sembolü  dünya. 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

 ģarekāt “ģareket”in çoğulu; hareketler, işler, depreniş. 
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ģarekāt eylemek [1] harekete gelmek, kımıldamak, silkinmek║esip coşmak. 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

 ģareket bir şeyin durumunun değişmesi, kıpırdanma, silkinme. 

ģareket üzre olmaķ [1] hareket hâlinde olmak║(ırmak bağlamında) coşkunca akmak. 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

 ģarem [2]  

1. herkesin giremeyeceği, saygı gösterilmesi gereken yer. 

ģarem-i muģtereme nā-maģrem olanı ķoymaķ [1] muhterem hareme namahrem 

sokmak║muhterem Kâbe‟ye yabancıları sokmak║gönülde vesveseye yer vermek. 

G427/3 gel berü ĥāšıruŋı vesveseden eyle berí / ķoyma nā-maģrem olanı ģarem-i muģtereme 

1.1. Kâbe ve civarı, Harem-i Şerîf. 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

ģarem-i kaʿbede duʿā-yı gedā ķabūl olur [1] “Kâbe hareminde kulun duası kabul olur.” 

K12/42 varup işigine şāhuŋ duʿā-yı devlet oķı / ķabūl olur ģarem-i kaʿbede duʿā-yı gedā 

2. (camilerde) avlu. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

 ģāriś [1] tohum eken, ekip biçen; çiftçi, ekinci. 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

 ģarf [1]  

1. dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri. 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

2. işaret, ima. 

ģarf-i cer [1] cer harfi; Arapçada isimlerin ve zamirlerin başına gelerek sonlarını “i” ile okutan, “-

den, ile, üzere, için” gibi anlamlar taşıyan harfler║dilenme iması, zımnen bir şeyler talep etme. 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

ģarf-i elif [1] elif harfi (ا)║vahdet ve uzlet sembolü. 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

ģarf-i ʿillet [1] illet harfi; Arap alfabesindeki vav (و), ye (ى) ve elif (ا) harfleri║en ufak bir art 

niyet. Tanıkta yer alan “vāy” kelimesinin illetli harflerden oluşuyor olması dikkate değerdir. 
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K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

ģarf-i mím [1] mim (م) harfi║“ سليمان  ” (=Süleyman)‟ın م’i (=mim harfi)║Kanuni Sultan 

Süleyman’ın ağzı? 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

 ģarím yabancıların giremediği korunaklı kutsal mekân. 

ģarím-i Kaʿbe [1] Kâbe‟nin içinde bulunduğu kutsal bölge. 

Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 

 ģarír [1] ibrişim (=bükülmüş ipek) dokumalı kumaştan elbise. 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

 ģaríŝ bir şeyi elde etmek için aşırı derecede hırs ve istek gösteren. 

ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā [1] dünyada makam mevki sahibi olmak için aşırı hırs gösteren. 

G508/4 ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā olur ekābir-i nās / biri birin yimek umar deŋizde māhí gibi 

ģaríŝ-i manŝıb ü cāh [1] makam ve mevki için aşırı hırs gösteren. 

K20/16 ģaríŝ-i manŝıb ü cāh olma kim ne lāyıķdur / kişiye ālet-i hengāme ola ʿilm ü kemāl 

ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn [2] aşağılık dünyanın (sözde) yücelikleri (=makam, mevki, mertebe) 

için aşırı hırs gösteren║alçak dünyada yükselmek için aşırı hırs gösteren. 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

 ĥāŝ [2] 

1. seçkin, temayüz etmiş (kimse/topluluk). 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

ĥāŝ u ʿām [1] seçkin ve avam║herkes. 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

ĥāŝlar ĥāŝı [1] en seçkin, en has, en âlâ; hâssü‟l-hâs║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

2. halis, sadık║mahsus. 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

 ģasbeten li‟llāh [1] hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah‟ın rızasını kazanmak için. 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

 ģasb-i ģāl [2] hâlleşme, konuşup dertleşme, sohbet. 
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G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

 ģasen [5] 

1. güzel║(ihamıtenasüp yoluyla) Hazreti Hasan ║Hasan (=güzel), Hüseyin (=küçük 

güzel/güzelce). 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

2. iyi, yerinde, hoş. 

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

3. Hasan, özel isim. 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

ģasen bālí [1] Hasan Balı. 

G23/1 var mı ģasen bālíye beŋzer ʿaceb / adı güzel kendü güzel ġonce-leb 

3.1. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan kazzaz güzeli Hasan. 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

3.2. Hazreti Muhammed‟in şairi olarak anılan Hassan bin Sabit (ö. 682). 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

 ģasenāt [1] “ģasene”nin çoğulu; güzel ameller, insanların iyiliği için yapılan güzel işler, 

iyilikler. 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

ģasenāt ehli [1] güzel amel, iyilik ve hayır sahibi. 

K5/34 ne kimse gördi ne kimse işitdi ve‟l-ģāŝıl / bunuŋ gibi ģasenāt ehli şāh-ı devrānı 

 ģāŝıl [1] husule gelen, peyda olan, gerçekleşen. 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

 ģāŝılı [10] sözün özü, kısacası, velhasıl. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

K28/8 ģāŝılı bu ŝūretde görince mirʾāt-ı zemín / çekdi yüz biŋ dürlü vech ile belā vü miģneti 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 



788 
 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

 ĥāŝıyyet bir şeye özgü nitelik, o şeyde bulunan hassa, meziyet, tesir. 

ĥāŝıyyet virmek [1] hassa vermek, özel bir durum bahşetmek. 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

 ģāŝırcıbaşı-oġlı [1] Hasırcıbaşıoğlu. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/181 biri ģāŝırcıbaşı-oġlı āfet / ķıyāmet-ķāmet ü kān-ı melāģat 

 ģasíb [2] asil, soyu temiz, necip, itibarlı, muhterem. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

 ģaŝír [1] sazlardan ya da kuru bitki saplarından örülen yer yaygısı; hasır. 

M1/IV/3 dervíş olanuŋ mülk-i beķāda / mirķāt-i rifʿat olur ģaŝíri 

 ĥaŝlet [1] huy, tabiat. 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

 ĥaŝm [3] bir dava veya çekişmede karşı taraf, muhalif; düşman. 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

 ģasret [16]  

1. ayrı kalınan, elde edilemeyen ya da elden kaçırılan bir şey ya da kimse için duyulan üzüntü, 

özlem ve iştiyak. 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

M15/II/3 yā resūlu‟llāh bizi yaķdı bu ģasret günleri / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

M16/III/1 gezdügüm yirde diríġā nitekim ebr-i semā / aġlamaġ oldı işüm ģasret ile ŝubģ ü mesā 

M20/I/1 yā rabbi ģasret ile benüm alma cānumı 

M22/VI/2 ģasretinden gözlerüm yaşın idüp seyl-i revān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M29/III/1 fürķatinden derd-i bí-pāyānumı / ģasretinden nāle vü efġānumı 

M33/IV/1 bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

Ş1/182 ķıyāmet günine ķalmaz bu ģasret / ricāl-i ġaybdan olursa himmet 
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G23/2 kāküli sevdāsı ruĥı ģasreti / göŋlümüŋ eglencesidür rūz ü şeb 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G479/2 bildürür ģasret ile göçdügümi dünyādan / āh kim ģālet-i nezʿümde fiġānum ceresi 

2. gam, elem, gönül darlığı. 

ģasret-i hicrān [1] ayrılık elemi. 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

ģasret olmaķ [4] hasret kalmak, … hasretinde olmak. 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe ģasret olan ehl-i naţar 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

…y(A) ģasret itmek [1] …y(A) hasret bırakmak, …d(A)n mahrum bırakmak. 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

ģasret-i dídār [2] (birinin) yüzünü görmek için duyulan iştiyak ve özlem. 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš  

G362/2 ģasret-i dídāruŋ ile aġlamaķdan rūz ü şeb / ʿaynına āb-ı ģayātuŋ indi cāna kara ŝu 

ģasret-i dídār-ı yār [1] sevgilinin yüzüne duyulan hasret, sevgilinin yüzünü görmek için duyulan 

iştiyak ve özlem. 

G57/5 ʿışķ ehlini ŝanma ģasret-i dídār-ı yār olur / göŋül gibi bir āyíne-i źü‟l-cemāli var 

ģasret-i laʿl-i leb [1] lâl gibi dudağa duyulan hasret. 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

ģasret-i yār [1] sevgiliye duyulan hasret. 

M30/I/1 āh kim ģażret-i yaʿķūb gibi şām ü seģer / eylerin saġa ŝola ģasret-i yār ile naţar 

ģasret ü taʿab [1] özlem ve ızdırap. 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

 ĥaste [8] hasta. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 
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G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

1.1. hasta║âşık. 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

M16/IV/3 ĥasteyem derd ü ġam-ı yār ile cānum sürürin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

1.2. hasta║(göz için) hasta gibi bakan. 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

ĥaste olmaķ [2] hasta olmak, hastalanmak. 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

ĥaste-i ʿışķ [3] aşk hastası, aşktan hasta düşen║âşık. 

G13/3 raģm-ı dil-dāra sebebdür ĥaste-i ʿışķ olduġum / ʿāşıķ-ı dívānelik ʿayn-ı teʿallüldür baŋa 

G59/2 ne ŝaġ olmaķ murādumdur ne ölmekden ķaçar cānum / cihānda ĥaste-i ʿışķ olalı bir ĥoşça ģālüm var 

G476/5 ne viŝāl ile sevinür ne firāķa yerinür / ĥaste-i ʿışķ olanuŋ kendüden olmaz ĥaberi 

ĥaste-i yār [2] sevgilinin hastası║sevgiliye duyulan aşkla hasta düşmüş. 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

 ĥaste-dil [2]  

1. “gönlünde hastalık bulunan” (Bakara, 10; Muhammed, 29; Tevbe, 125; Ahzâb, 12 vd.) 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

2. gönlü yaralı. 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

 ģasūd hasetçi, kıskanç. 

ģasūd-ı lā-yesūd [2] hasedi kendisine zarar veren, bir türlü mutlu ve memnun olamayan hasetçi. 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

 ģaşr [2] ölülerin diriltilip bir araya toplanacağı zaman, mahşer, kıyamet. 



791 
 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

ģaşre dek, ģaşre degin [16] mahşere kadar║dünya durdukça. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

K31/22 oluben ģaşre degin şāh-ı cihān maķbūli / ķılıcın üstün idüp işini allāh oŋara 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

Ş2/42 ilāhí ģaşre dek mānend-i ĥātem / eli altında ola cümle ʿālem 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşre dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

 ĥaš(š) [23] 

1. yazı, hüsn-i hat. 

M1/II/6 kudret elinüŋ ĥaššıdur ādem / šoġrı yola git mānend-i mıŝšar 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

ĥašš-ı ķudret [1] kudret yazısı. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

ĥašš-ı nāme [1] mektuptaki yazılar. 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 
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ĥašš-ı şeríf [1] hatt-ı hümâyûn, padişahın el yazısı. 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

ĥašš-ı zíbā [1] güzel hat, göze hoş görünen yazı. 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

ĥaš yazmaķ [2] yazı yazmak║eğitim görmek, okuma yazma bilmek. 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

ĥaššı güzel [3] el yazısı güzel, güzel yazı yazan║yüzünün çizgileri güzel; güzel yüzlü. 

Ş2/193 biri ĥaššı güzel bir ĥūb kātib / olupdur encüm-i çerĥe muģāsib 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

2. ayvatüyleri, bıyık, sakal. 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

Ş2/25 yüzidür lemʿa-i nūr-i ilāhí / ĥašıdur ģüccet-i terk-i menāhí 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

ĥaš-ı cānān [2] sevgilinin ayvatüyleri. 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

ĥaš-ı dil-ber [1] güzel sevgilinin ayvatüyleri. 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 
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ĥašš-ı ġubār [1] toz gibi incecik ayvatüyleri║“gubari hat” adı verilen gözle görülemeyecek kadar 

küçük yazı stili. 

Muk7/6 ol ŝanem bilmezüz ne siģr eyler / ŝūrete gelmez oldı ĥašš-ı ġubār 

ĥašš-ı leb [1] dudağın üstündeki yeni terlemiş bıyık. 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

ĥaš-ı miskín [1] misk kokulu/siyah, ince ayvatüyleri. 

G218/3 ĥaš-ı miskín geleli ʿārıżuŋa dehşetden / tüyi ürperdi hemān nāfe-i misk-i ĥutenüŋ 

ĥašš-ı mükerrem [1] mübarek ayvatüyleri; sevgilinin yüceliğini ve değerini vurgulama amacı 

taşıyan bir ifade. 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

ĥašš-ı müşgín [1] misk kokulu/siyah ayvatüyleri. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

ĥašš-ı reyģān [2] reyhan kokulu/siyah ayvatüyleri║reyhânî hat. 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

ĥašš-ı ruĥ [2] yanaktaki/yüzdeki ayvatüyleri. 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

ĥaš-ı sebz [1] yeni terlemeye başlamış bıyıklar. 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

ĥašš-ı sefíd [2] ak sakal. 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

ĥaš-ı ter [1] yeni çıkmış ayvatüyleri. 

G467/1 lāyıķ mıdur tırāş idesin ol ĥaš-ı teri / rūmuŋ yüzi ŝuyıdur efendüm yeŋiçeri 

ĥašš-ı yār [1] sevgilinin ayvatüyleri. 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

ĥaššı irişmek [1] ayvatüyleri belirmek║yaşı geçmeye başlamak. 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

 ĥašā [8] yanılarak, kasıtsız işlenen kusur, kabahat, günah.  
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K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

ĥašā ile [1] hatayla, bilmeden, gafletle, farkında olmadan. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

ĥašā itmek [1] hata etmek, yanılmak, yanlış iş yapmak, günaha girmek. 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

ĥašā söylemek [1] yanlış bir şey söylemek. 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

 ĥašar [1] korku, tehlike, emniyetsizlik hissi; helâk ve telef. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

ĥatmü‟l-enbiyā [1] nebilerin sonuncusu, son nebi║Hazreti Muhammed  sevgilinin lâl mühüre 

benzeyen dudağı. 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

ĥatmü‟n-nebiyyín [1] nebilerin sonuncusu, son nebi║Hazreti Muhammed  din hazinesinin 

mahzeninin kilidi/anahtarı. 

Ş2/20 resūl-i muģterem ĥatmü‟n-nebiyyín / kilíd-i maĥzen-i gencíne-i dín 

ĥātem [8]  

1. yüzük, mühür. 

K7/21 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / olsa bir bende-i ednāsına ʿālí naţarı 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K14/24 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / ķanı anuŋ gibi bir şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl 

G127/4 ser-i ʿuşşāķ eli altında olur ĥātemveş / ĥātem-i laʿl-i leb-i yāre ķaçan ķaş gelür 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinligüŋden aġlama şeb-nem gibi 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 
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ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār [1] bir yüzük gibi elde tutulan, mühür gibi iktidar duygusu veren 

hoş içimli şarap kadehi. 

G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

ĥātem-i gevher-nigín [1] mücevher kaşlı yüzük. 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

ĥātem-i ʿışķ [1] mühürlü aşk yüzüğü. 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

ĥātem-i laʿl-i leb-i yār [1] sevgilinin lâl dudağının mührü, sevgilinin dudağının lâl mührü, 

sevgilinin dudağı mührü. 

G127/4 ser-i ʿuşşāķ eli altında olur ĥātemveş / ĥātem-i laʿl-i leb-i yāre ķaçan ķaş gelür 

ĥātem-i möhr-i süleymān [1] Süleyman Peygamber‟in insan, hayvan, cin ve benzeri varlıklara 

hükmetmesini sağlayan mühürlü yüzüğü.  

Ş2/103 vücūdı ĥātem-i möhr-i süleymān / aŋa bir ģalķa-i sím oldı ʿummān 

ĥātem-i süleymān [1] Süleyman mührü║Kanuni Sultan Süleyman‟ın mührü. 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

2. Hâtem, Hâtem-i Tayy; cahiliye döneminde cömertliği ile meşhur bir Arap kabile reisi ve şairi. 

K26/40 seĥā vü cūd ile ĥātem gibi be-nām oldı / olalı lušf ü ʿašāsiyle muġtenim dünyā 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

ĥātem-i šay [1] Tay kabilesine mensup Hâtem. 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ĥātem-i šay gibi zemānuŋ 

 ĥāšır [6]  

1. gönül, kalp. 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

M10/V/3 ĥāšıruŋı eyle vaģdet-ĥāne-i rāy-i resūl / maķŝad-ı aķŝāyı gözle menzil-i maķŝūdı bul 

M12/III/3 ĥāšırı cennet gibi meyl eylemez dünyāsına / ŝūret-i ţāhirde šalmış ʿālem-i maʿnāsına 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

G427/3 gel berü ĥāšıruŋı vesveseden eyle berí / ķoyma nā-maģrem olanı ģarem-i muģtereme 

ĥāšır-ı maģzūn [1] mahzun gönül. 

K29/6 cānumuz cāní cefāsından żaʿíf ü nā-tüvān / ĥāšır-ı maģzūnumuz mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd 

ĥāšır-ı mühmel [1] malayani dolu akıl║necis kalp. 
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M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

ĥāšıra irmek [1] akla ve gönüle düşmek║yüreğe ulaşmak/saplanmak. 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

ĥāšırı ġamnāk [1] gönlü gamlı. 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

ĥāšırı ĥoş olmaķ [2] 

1. hoşnut olmak, razı olmak. 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

2. safa bulmak, mutlu olmak, ferahlamak. 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

ĥāšırı ķalmaķ [1] gücenmek, incinmek. 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

ĥāšırı ŝınmaķ [1] hatrı kırılmak, gönlü kırılmak. 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

ĥāšırı maģzūn [1] gönlü mahzun, hüzün dolu gönlü olan. 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

ĥāšırı yıķılmaķ [2] gönlü kırılmak. 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

ĥāšırın şād itmek [1] gönlünü sevindirmek. 

G408/1 girü maģzūn idicek ĥāšırumı şād itme / girü vírān olıcaķ göŋlümi ābād itme 

ĥāšırına irmek [1] hatrına düşmek, aklına gelmek║(ok) gönlüne erişmek. 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

ĥāšırını emín itmek [1] kalbine emniyet ve güven duygusu vermek. 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

ĥāšırını ģazín ķılmaķ [1] kalbini kırıp üzülmesine sebep olmak. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

ĥāšırını ŝımaķ [1] gönlünü kırmak, incitmek. 

G442/4 düşmeni gibi ŝımaz ķullarınuŋ ĥāšırını / dostum ģüsn iline şāh olıcaķ şāh gibi 

ĥāšırını ŝormaġ [2] nasıl olduğunu, ne hâlde olduğunu sormak. 
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G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

1.1. (hasta bağlamında) hâlini sorarak sağlık durumunu yoklamak. 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

ĥāšırını yıķmaķ [3] gönlünü kırmak, incitmek. 

M37/V/1 ķalbümi maģzūn idüp aġyārumı şād eyleme / ĥāšırum yıķma raķíbüŋ göŋlin ābād eyleme 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

2. akıl, düşünme, fikir, tasavvur, sanı. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

G501/2 dervíş ĥāšırında ki rāy-ı riyā ola / baģr-i muģíš ile yuyımaz göŋli pasını 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

ĥāšırdan gitmek [3] 

1.1. akıldan çıkmak, unutulmak. 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

1.2. akıldan ve gönülden çıkmak, unutulmak. 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

M23/IV/1 bunca yıllardur ki hergiz ĥāšırumdan gitmedüŋ / ŝormaduŋ aģvālümi bir gün beni söyletmedüŋ 

ĥāšırından dūr eylemek [1] aklından çıkarmak. 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

 hātif gaybdan seslenir gibi haber veren melek. 

hātif-i ġayb [4] gaipten bir ses, gaybdan seslenir gibi haber veren melek 

K19/53 beyān-ı vaŝfın iderken zebāna hātif-i ġayb / duʿā-yı devletini eyledi hemān telķín 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

G249/4 gūyā dehānı hātif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

hātif-i ķudret [1] kudret hâtifi, melekût âleminin hâtifi. 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 

 ĥatm bitirme, tamamlama; mühürleme. 

ĥatm olmaķ [1] sonlanmak. 

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 
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ĥatmü‟l-enbiyā [1] nebilerin mührü, son nebi║Hazreti Muhammed. 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

 havā [1] hava, rüzgâr║boş heves, heva. 

G311/1 ķapadum ʿayn-ı ʿiŝyānı enís-i aŝfiyāyem ben / havā ile bulanmaz baģr-i ʿummān-ı ŝafāyem ben 

 ģavāle gönderme, yollama; savurma, fırlatma; hücum. 

ģavāle itmek [2], ģavāle ķılmaķ [1] 

1. bir işin sorumluluğunu yükleyerek bir kimseyi bir yere göndermek. 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

2. fırlatmak, savurmak. 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

M6/VII/2 biri birine o dem nízeler ģavāle idüp / miyān-ı bezmde olurdı rūy-ı ŝulģ ile ceng 

ģavāle olmaķ [1] hücum etmek. 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

 ĥavf [4] korku. 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

ĥavf eylemek, ĥavf itmek [3] korkmak. 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

ĥavf-i āĥiret [1] ahiret korkusu. 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret 

ĥavf-i zevāl [1] yok olma, iyi durumdan kötü duruma düşme, alçalma korkusu. 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

ĥavf ile cānı aġzına gelmek [1] korkudan yüreği ağzına gelmek║çok korkmak. 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

ĥavf ile lerzān olmaķ [1] korkudan titremek║çok korkmak. 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 
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ĥavf ü recā [1] korku ve ümit. İnsanın Allah‟ın gazabından korkmak ve rahmetinden ümitvar 

olmak arasında olmasını ifade eden dinî ıstılah  Allah‟a yol bulmak isteyenlere sağda solda iki 

kanat; “kol kanat”; salah ile uçmayı/cenneti isteyenlere iki kanat. 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

 ģavrā [1] “ģūr”un çoğulu; ahu gözlü, gözünün beyazı çok beyaz, karası çok kara olan 

huriler  çiçekler. 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc  

 ĥavż [1] havuz; tanıkta hamamda bulunan sıcak su havuzu. 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

 hāy [1] hay!, hey!, ey! 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

hāy efendi, hāy efendüm [2] hay/hey efendi!, hay/hey efendim! sevgiliye hitap. 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

hāy hūy [2]  

1. boş ve faydasız işler║sufilerin zikir esnasında “hây” ve “hû” diyerek çıkardıkları sesler 

anıştırılmaktadır. Hayy ve Hû aynı zamanda Allah‟ın isimleridir. 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

2. her ağızdan bir ses çıkması sonucu meydana gelen gürültü, patırtı, telâş hâli. 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yı hū ile cümle cibāl-i hū 

 ģayā [3] haya, utanma, edep. 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

K1/61 göklerde buluš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

ģayādan derlemek [1] utançtan ter dökmek║yağmur indirmek. 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

ģayādan yirlere geçmek [1] utancından yerin dibine geçmek║çok utanmak║güneşin batması. 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

 ĥayāl [18] 
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1. bir kimsenin ya da nesnenin zihinde beliren sureti. 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G229/4 yüregi döymez viŝāle gūşe-i ġam-ĥānede / göŋlini egler ĥayālüŋ ʿāşıķ-ı dildādenüŋ 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥş [1] can bahşeden lâl dudağın hayali. 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

ĥayāl-i yār [2] sevgilinin hayali, sevgiliyi hayal etmek. 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

2. gerçekleşmesi istenen bir şeyin zihinde tasavvur edilmesi. 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

ĥayāl-i māl ü menāl [1] mal mülk hayali  dışkı. 

K20/22 ĥalāya beŋzer o kim mühmelāt ile memlū / ĥayāl-i māl ü menāl ile ola māl-ā-māl 

ĥayāl-i vaŝl [1], ĥayāl-i vuŝlat [1] vuslat hayali. 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

ĥayāl ü fikr ü endíşe [1] tasavvur, düşünce ve kaygı; sürekli kafada kurulup düşünülen, 

gerçekleşmesinden korkulan şey  sevgilinin ayrılığı ihtimali. 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

3. şairlerin şiirlerinde kurguladıkları hayal ve imajlar. 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 
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ĥayāl-i bikr [1] bakir hayal; (şiir bağlamında) ilk olarak söylenen, daha önce kimse tarafından 

ifade edilmemiş yeni ve taze hayal. 

K19/44 ĥayāl-i bikr ile gūyā ki beyt-i maʿmūrum / serāy-ı şívede gūyā nigār-ı perde-nişín 

ĥayāl-i bikr-i meʿāní [1] daha önce kimsenin kullanmadığı manalara işaret eden hayaller/imajlar. 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

ĥayāl-i ĥāŝ [3] şiirde özgün hayal; seçkin ve söylenmemiş mazmunlar. 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

 Yahya‟nın latif şiir denizinde paha biçilmez inci. 

K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

 Yahya‟nın şairlikte kemale erme iddiasının ispatı. 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

4. tasavvur gücü, muhayyile.  

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

5. bilinç, haberdar olma durumu. 

G59/5 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

6. düş, rüya. 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

ĥayāl-i ĥˇāb [5] düş, rüya. 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāydār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

7. deri ya da mukavvadan yapılmış resim ve şekilllerin gölgelerinin gergin bir perdeye mum 

aracılığıyla yansıtılmasından ibaret seyir, gölge oyunu. 

ĥayāl-i ţıll-i vücūd [1] varlığın gölge oyunu║vücudun gölgesinin şekli. 

G102/3 miśāl-i dāl-i ʿademdür ĥayāl-i ţıll-i vücūd / baŋa vücūd viren ʿayn-ı iʿtibārumdur 

8. gölge║hayal. 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden  / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

 ĥayālāt “ĥayālet”in çoğulu; hayaletler; kuruntular, evham. 
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ĥayālāt-ı edāní [1] süfli hayaletler║alçak kimselere dair kuruntular. 

G504/3 ĥayālāt-ı edāníden tehí ķıl ĥāne-i cānı / senüŋ taĥt-ı süleymānuŋda var dívān-ı dívān hey 

 ĥayālí [8], ĥayālí beg [1] Yahya‟nın çağdaşı ve çekişme hâlinde bulunduğu şair Hayâlî 

Bey. 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

Muk14/1 ĥayālí sen ʿacāʾib ķarnapāsın / revā mı ortadan ʿavret alasın 

 ģayāt [3] dirilik, canlılık, yaşama. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

ģayāt-ı cāvidāní [1] ebedî hayat. 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

ģayāt-ı kāźibe [1] aldatıcı/yalancı hayat║dünya hayatı. 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

ģayāt ābı [5] 

1. hayat suyu, abıhayat, içenlere ölümsüzlük verdiğine inanılan efsanevi su, bengisu. 

K1/2 ţulmetde ģayāt ābı gibi ʿayn-ı cihāndan / olmışdı nihān çeşme-i mihr-i felek-ārā 

K13/14 ʿārıżuŋla laʿl-i cān-baĥşüŋ gören ʿayne‟l-yaķín / didi kim düşmiş ģayāt ābına bir engüşterín 

Ş2/141 ķaralar geysün ol şūĥ-i dil-ārā / ģayāt ābı olur ţulmetde zírā 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

2. hayat suyu║yaşama, ömür sürme, dirilik, sağlık. 

ģayāt ābından el yumaķ [1] hayat suyundan el yıkamak║yaşamaktan, fani dünya hayatından 

vazgeçmek. 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 
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ģayāt ırmaġı [1] Abıhayat ırmağı, suyu ölümsüzlük verdiğine inanılan ırmak. 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

ģayāt ummaķ [1] yaşamayı ummak. 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

ģayāt virmek [4] hayat vermek, canlandırmak, can vermek. 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

1.1. hayat vermek, canlandırmak, can vermek║çok mutlu etmek, ferahlatmak, anasından yeni 

doğmuş gibi hissettirmek. 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

1.2. hayat vermek, canlandırmak, can vermek║mamur hâle getirmek. 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

ģayātına māniʿ olmaķ [1] yaşamasına engel olmak, öldürmek. 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

 ģayder [1] aslan; cesur, yiğit, kahraman; Hazreti Ali‟nin lakabı. 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

ģayder-i kerrār [1] düşmanlara döne döne saldıran Haydar (=Hazreti Ali). 

K11/16 gāh açar iģsān elini ģayder-i kerrārveş / gāh olur rūz-ı ġazā ķudret elinde źü‟l-feķār 

ģayder-i kerrār-miśāl [1] düşmanlara döne döne saldıran Haydar‟a (=Hazreti Ali) 

benzeyen║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

ģayder-i meydān-ı ķıtāl [1] savaş meydanının Haydar‟ı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/21 şāh-ı ŝıddíķ-dil ü mefĥar-i āl-i ʿośmān / ʿömer-i ʿadl ü seĥā ģayder-i meydān-ı ķıtāl 

ģayder-i seĥā [1] cömertlikte (tıpkı) Haydar║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/17 şír-i ĥudā peleng-i ġazā ģayder-i seĥā / efrāsiyāb-ı maʿreke cemşíd-i kārzār 

 ģayderí-zāde [1] Haydarîzade; özel isim. 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

 ģayf “eyvah!”, “yazık!”, “heyhat!” 

ģayf kim [1] “ne yazık ki”, “heyhat ki” 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 
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ģayflar [1] “çok yazık!”║“yazıklar olsun!” 

Ş1/53 dir idüm ģayflar ben mübtelāya / ki ʿömrüm ģāŝılı gitdi hevāya 

 ģayfā [3] “yazık!”, “çok yazık!”, “eyvahlar olsun!”, “heyhat!” 

K13/21 yaķdı yandurdı beni mihr-i cihān-ārā gibi / ģālüme vāķıf degül ģayfā şeh-i mesned-nişín 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

ģayfā vü diríġā [2] “eyvahlar olsun!”, “çok yazık!” 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

ĥayır-ĥˇāh [1] herkesin iyiliğini isteyen. 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

 ģāyil [4] iki şeyin arasına girerek birinden diğerinin görünmesine ya da bir araya 

gelmelerine engel olan şey, perde. 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāyil degül 

ģāyil olmaķ [3] engel olmak, önünü kesmek. 

K21/8 ģāyil olımaz aŋa sipihrüŋ siperleri / disem ʿaceb mi āh-ı dil-i nā-tüvāna tír 

M1/II/7 cānum gözine olmayaydı ģāyil / ne dār-ı dārā ne ķaŝr-ı ķayŝer 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

ģāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmaķ [1] ibadet gözüne perde olmak; ibadetine, Allah‟a kulluğunu arz 

etmesine engel olmak; kulluğunu unutturmak. 

M3/IV/6 ģāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmadı sulšānlıġı / vaģdetine māniʿ olmazdı ʿavāmuŋ keśreti 

 ĥaylí [12] çokça, epey, oldukça. 

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 

Ş1/65 o gün ol gice idüp baŋa meyli / tesellí itdi bu vech ile ĥaylí 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 
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G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

Muk2/3 oķıdum şiʿr-i ĥayālíyi temām / ĥaylí dünyāda bugün şevketi var 

ĥaylí zemān [3]  

1. hayli zaman, epey bir zaman, uzun süre. 

K22/18 düşmenüm öldi velíbaʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

2. çoğu zaman, ekseriyetle. 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

ĥaylí zemāndur [2] uzun zamandır, niceden beri. 

M49/4 nāle vü feryād iderin ĥaylí zemāndur / kevn ü mekāna 

G47/7 šoġmadı başuma devlet güneşi ey yaģyā / gelmedi ĥānemüze ĥaylí zemāndur ferruĥ 

ĥaylíce [1] çokça, oldukça║çok zamandan beri, uzun zamandır. 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

 ĥayme [2] çadır. 

K32/6 zeyn olup leşkerinüŋ ĥaymesi mānend-i nücūm / ķurdı şarķ illeri içinde güneş gibi otaķ 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

ĥayme-i dünyā [1] dünya çadırı; dünya denilen çadır. 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

ĥayme-i heft-āsümān [1] yedi kat gök çadırı. 

G468/4 örümcek aġına ŝaymaz ziyāde ʿāşıķ olan / ķapuŋda ĥayme-i heft-āsümānı gösgötüri 

ĥayme vü ĥargāh [1] çadırlar ve otaklar. 

M14/III/4 çignedüp ŝaģrāsını kūh-ı girānın yaķdılar / ĥayme vü ĥargāhın aldılar ķalanın yaķdılar 

 ĥayr [1] hayır, şer karşıtı; iyi, iyilik. 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

ĥayr duʿā [1] bir kimseye iyilik dilemek, hayır temennisinde bulunmak için yapılan dua; 

hayırdua. 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 
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ĥayr duʿā eylemek, ĥayr duʿā itmek [2] bir kimseye iyilik dilemek ve hayır temennisinde 

bulunmak için dua etmek; hayır dua etmek 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

ĥayr ile yād eylemek, ĥayr ile yād itmek [3] hayırla yad etmek; bir kimseyi iyiliğinden bahsederek 

anmak, iyi anmak. 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

ĥayr ile yād olmaķ [1] hayırla anılmak, iyiliğinden bahsedilmek. 

Ş1/71 anuŋ adına urdum söze bünyād / ola tā ģaşr olınca ĥayr ile yād 

ĥayr işi teʾĥír itme [1] “hayırlı işi erteleme”, hadis-i şerif. 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

ĥayra dönmek [1] talihin kötü işlemesi sona ermek; hayırlar, iyilikler getirir olmak. 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

ĥayra girmek [3] hayır işlemek, sevaba girmek. 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

ĥayrdan şerʿden anmamaķ [1] (bir kimsenin) ne iyi ne kötü sözünü etmemek. 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

ĥayr ü iģsān [1] hayır ve ihsan, iyilik ve bağış. 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

ĥayrü‟l-āl [1] Peygamber ailesinin en hayırlısı║kırmızının en hayırlısı. 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

Peygamber ailesinin en hayırlısı║Hazreti Muhammed. 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

ĥayrü‟l-beşer [2] insanların en hayırlısı. 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ĥālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

║Hazreti Muhammed. 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 



807 
 

ĥayrü‟l-veled [1] (mahşere kadar amel defterinin açık kalmasına vesile olması yönüyle) hayırlı 

evlât, evlâdın hayırlısı. 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

 ģayrān [4]  

1. kendinden geçmiş, aklı başından gitmiş. 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

2. tutkun, meftun. 

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

ģayrān eylemek, ģayrān ķılmaķ [3] hayran etmek, kendinden geçirmek, aklını başından almak. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

ģayrān ķalmaķ [5] hayran olmak, kendinden geçmiş bir şekilde kalakalmak, nutku tutulmak. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

K31/8 ŝuda  bu cisr temāşāsına ķaldum ģayrān / göge zencír ile gūyā çekilür ejderhā 

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 

G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez 

ģayrān olmaķ, ģayrānı olmaķ [2] bir kimse ya da bir şey karşısında şaşırıp kalmak. 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

ģayrān-ı ʿışķ [1] aşk hayranı; aşkla kendinden geçmiş olan. 

G59/4 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

ģayrān-ı źāt-ı źü‟l-cemāl olmaķ [1] Zülcemal‟in (=Allah) zatına hayran kalmak. 

M13/III/1 gel benefşe gibi ķıl ķaddüŋi zühd içinde dāl / ʿayn-ı ʿabír gibi ol ģayrān-ı źāt-ı źü‟l-cemāl 

ģayrān ü mest [1] esrar ve şarap sarhoşu. 

G455/3 kimi ʿāķil kimi dívāne kimi ģayrān ü mest / gözi açuķlar bize ĥalķa temāşādur didi 

 ģayrānlıġ [1] başı dönüp sersemlemiş hâlde olma, şaşkınlık, ne yapacağını bilememe.  

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān iyeldüm 
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 ĥayrāt [1] hayır maksadıyla, herkesin faydalanması için yapılan çeşme, cami, sebil gibi 

tesisler. 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

ĥayrāt-ı ʿālí [1] yüce hayrat║Süleymaniye Camii. 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

ĥayrāt issi [1] hayır hasenat sahibi. 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi paşamuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

ģayretde ķalmaķ [1] şaşakalmak, şuuru yerinden gitmek║tas. tasavvuf yoluna giren sâlikin 

başlangıçta kendi makamından bahsedip kendi hâli ile ilgili şeyler anlatırken kalp gözünün açılıp 

hayret hâliyle kaplanması ve sükût etmesi. 

M1/III/3 ģayretde ķaldum lā-yaʿķil oldum / gūyā ki öldüm girü dirildüm 

ģayret almaķ [2] hayret kaplamak, hayranlık ve şaşkınlık hâlinin bir kimseyi ele geçirmesi. 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

ģayrete varmaķ [2] hayret hâli içine düşmek, ağzı açık bakakalmak. 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G461/2 ģayrete vardı baķar šurur öŋüŋde aġyār / ne ʿaceb mühmel olurmış baķaruŋ šurġunı 

ģayreti başdan aşmaķ [1] hayreti baştan aşmak, aşırı derecede hayrete kapılmak; hayranlıktan ne 

yapacağını bilememek, sersemlemek, donup kalmak. 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

 ģayvān [1] hayvan║akılsız ve idraksiz insan, ahmak. 

G156/1 ķayd-ı dünyāya esír olanı ģayvān bilürüz / mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān bilürüz 

ģayvān-ı muʿāllem [1] talimli, eğitilmiş hayvan. 

G110/5 her mey-i maʿŝıyete māʾil olan mollāya / fāsıķ-ı bímeze ģayvān-ı muʿallem didiler 

ģayvān-ı nāšıķ [2] “hayvanlardan farklı olarak akletme ve söz söyleme yeteneğine sahip olan 

insan” anlamına gelmekle birlikte, tanıklarda “konuşan hayvan” anlamına gelecek şekilde ve 

tahkir yollu kullanılmıştır. 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

 ģayy daima hayat sahibi ve diri olan, hep var olan Allah. 
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ģayy-i lā-yenām [1] uykudan münezzeh olan Hayy (=Allah). 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

ģayyü‟l-ģamíd [1] övgüye ve hamde en layık olan Hayy (=Allah). 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

 ĥazān sonbahar, güz, yaprak dökümü. 

ĥazān yapraġı [6] sonbaharın gelişiyle sararıp kuruyan ve dökülen yapraklar. 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yel gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G466/2 ŝarŝıldı düşdi cümle ĥazān yapraġı gibi / esdi fenā vilāyetinüŋ bād-ı ŝarŝarı 

ĥazān irmek [1] sonbahar gelmek, yaprakdökümü olmak. 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

ĥazāna uġramaķ [1] (gelincik için bağlamında) sonbahar gelince yaprakları dökülmek. 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

 ĥazāyinu‟llāh [1] Allah‟ın hazineleri║ârifler. 

G169/1 açılmazuz süfehāya ĥazāyinu‟llāhuz / bilen bilür bilüri kendümüzden āgāhuz 

 ģaźer çekinme, sakınma, korkma, uzak durma. 

ģaźer eylemek, ģaźer itmek, ģaźer ķılmaķ [7] (bir şeyden/bir şeyi yapmaktan) çekinmek, 

sakınmak, korkmak, uzak durmak. 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

K20/7 ayaķlama ģaźer it bāġbān-ı ķudretden / şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķdur ehl-i kemāl 

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

G429/4 serāser cāme ile olma maġrūr / ģaźer ķıl āteş-i sūzāna girme 

 ģāżır [1] 

1. (at için) hazırlanmış, koşum takımları giydirilmiş. 

M6/VIII/1  ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 
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2. hâzır olan, mevcut║hazırlanmış, zırhını kuşanmış. 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

ģāżır olmaķ [1] bir yerde mevcut olmak, bizzat bulunmak║her duruma karşı hazırlıklı, uygun 

vaziyette olmak. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

 ģāżır-cevāb [2] kendisine yöneltilen her söze uzun uzun düşünmeden münasip bir cevap 

bularak söyleyiveren kimse. 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden  

 ĥāżırlanmaķ [1] hazırlanmak, hazırlık yapmak. 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

 ģazín kederli, hüzünlü, melul. 

ĥāšırını ģazín ķılmaķ (birinin)  [1] gönlünü yıkmak, kalbini kırmak, melul etmek. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

 ģażret [4] 

1. kat, huzur, nezd, ön. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā  

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

2. zât-ı âlî(leri). 

M3/IV/4 menbaʿ-ı sırr-i kerāmet mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā / mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet olmış idi ģażreti 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

2.1. yüce ve saygıdeğer zat. 

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

ģażret-i ʿalí paşa [1] Kanuni Sultan Süleyman‟ın sadrazamlarından Semiz Ali Paşa (ö. 1565). 

K26/29 şecíʿ-i devr-i zemān ü şefíʿ-i ĥalķ-ı cihān / muģíš-i baģr-i kerem ģażret-i ʿalí paşa 

ģażret-i cāmí [1] 15. yüzyılda İran‟da yetişmiş büyük mütefekkir ve mutasavvıf şair Molla Câmî 

(ö. 1492). 

G113/7 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

ģażret-i elķāŝ [1] Şah İsmail‟in oğlu Elkas Mirza (ö. 1550). 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 
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ģażret-i eyyūb [1] Hazreti Muhammed Medine‟ye hicret ettiğinde kendisini evinde ağırlayan 

dostu Eyyûb-ı Ensârî. İstanbul‟un Eyüp semtinde bulunan türbesi, geçmişten günümüze 

insanların dua etmek, adak adamak ve kurban kesmek gibi maksatlarla yoğunlukla ziyaret ettiği 

bir mekân olagelmiştir. Tanıkta Eyüp Sultan Türbesi‟nde kurban kesilmesi âdetine telmih vardır. 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

ģażret-i eyyūb-ı ensārí [1] Eyüp Sultan Türbesi, Eyüp. 

G414/4 cümle ʿālem cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / ģażret-i eyyūb-ı ensāríde seyrān eyleme 

ģażret-i ģaķ [5]  

1. Hazreti Allah, yüce Allah. 

K13/39 devletiyle kāʾināt-ı ʿālem olup ber-murād / ģażret-i ģaķ eylesün anı belālardan emín 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

2. Hakk‟ın huzuru. 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

ģażret-i ģassān [1] Meşhur Arap şairi Hassân bin Sâbit (ö. 674). Hazreti Muhammed‟i öven, 

düşmanlarını zemmeden şiirleriyle tanınmıştır. 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

ģażret-i ĥıżr-ı nebí [1] Hızır Peygamber.  

M45/IV/1 ģażret-i ĥıżr-ı nebí kāfile-sālāruŋ ola / rūz ü şeb ġāyib erenler ki nigehdāruŋ ola 

ģażret-i ʿísā [2] İsa Peygamber. Tanıklarda dünya bağlılıklarından sıyrılması ve bu sayede 

dördüncü kat göğe çekilerek yüceliğe erişmesi yönleriyle geçer. 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

G446/6 ʿālem-i bālāya var ķayd-ı cihāndan kesil / ģaķķa yaķın olagör ģażret-i ʿísā gibi 

ģażret-i ʿizzet [1] yücelik hazreti, Hazreti Kibriya║Allah. 

K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

ģażret-i ķāsım paşa [1] Vezir Güzelce Kâsım Paşa (ö. 948/1541‟den sonra).  

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şaša ģażret-i ķāsım paşa 

ģażret-i loķmān [1] her derdin devasını bildiğine inanılan, efsaneleri ve hikmetleriyle meşhur 

hekim. Bütün hekimlerin pîri kabul edilir. 
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G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

ģażret-i mevlā [1] yüce Allah. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

ģażret-i mūsā [2] Musa Peygamber. Aşağıdaki tanıkların ilkinde Hazreti Muhammed‟in 

faziletinin kapısının muhafızı olarak, ikincisinde ise Tur dağında ilahi hitaba mazhar olması 

yönüyle geçmektedir. 

K1/50 cibríl-i emín oldı şehā ġāşiyedāruŋ / derbān-ı der-i fażluŋ olur ģażret-i mūsā 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

ģażret-i mūsā ʿaŝāsı [1] Musa Peygamber‟in Kızıldeniz‟i ikiye ayırdığı ve bir mucize eseri yılana 

dönüştürdüğü asa. 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

ģażret-i ʿośmān [1] Hazreti Osman; dört halifenin üçüncüsü. 

K1/61 göklerde buluš ġarķ-ı ʿaraķ oldı ģayādan / ķılduġı gibi ģażret-i ʿośmānı temāşā 

ģażret-i veyse‟l-ķaren [1] Hazreti Veysel Karani (ö. 37/657). Tabiîn neslinden Yemenli bir zahit. 

Hayatı boyunca Hazreti Muhammed‟i görmek için yanıp tutuşmuş; fakat bu arzusuna 

erişememiştir.  

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor  

ģażret-i yaʿķūb [2] İsrailoğullarının peygamberlerinden, Hazreti Yusuf‟un babası Yakub 

Peygamber. Tanıklarda oğlu Yusuf‟un hasretiyle düştüğü derin ızdırap, bu hasretle sürekli 

ağlaması ve evlâtlarının çokluğuyla yer almaktadır. 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

M22/III/2 ģażret-i yaʿķūb gibi díde-i giryān ile / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M30/I/1 āh kim ģażret-i yaʿķūb gibi şām ü seģer / eylerin saġa ŝola ģasret-i yār ile naţar 

ģażret-i yūsuf [1] Yusuf Peygamber. Güzellik timsalidir. 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

 ģaţţ hoşa gitme, hoşlanma, zevk alma, lezzet bulma; beğenme, makbul görme; şenlik, 

safa. 

ģaţţ eylemek, ģaţţ itmek, ģaţţ ķılmaķ [6]  

1. hoşlanmak, zevk almak, keyif duymak. 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģā-i šayyibesinden dil ü cān 
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G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

ģaţţ olmaķ [2] keyif alınmak, hoşlanılmak. 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

2. makbul tutmak, beğenmek. 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

ģaţţ olınmaķ [1] hazzolunmak, makbul tutulmak, hoş karşılanmak, varlığı safa vermek. 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

3. şen olmak, şad olmak, sevinmek, safa duymak. 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

hebā ziyan olma, boşa gitme; helâk olma, telef olma. 

hebā eylemek [1] bozmak, yok etmek, ortadan kaldırmak. 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

hebā olmaķ [2]  

1. mahvolmak, viran olmak, telef olmak. 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

2. ziyan olup gitmek. 

M16/III/3 ne ķadar saʿy-i cemíl itdüm ise oldı hebā / meded allāh meded hey meded allāh meded 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

 hecr [7] ayrılık, sevgiliden/çok sevilen birinden uzak düşme, hasret. 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

G26/1 nice bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

hecr āteşi [2], hecr odı [1] ayrılık ateşi; ayrılığın sebep olduğu yürek yangını. 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 
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G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

hecr-i yār [2] sevgiliden ayrılık, sevgilinin hasreti. 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

 hediyye [2]  

1. hediye, armağan 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

2. ihsan, lütuf. 

K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

 helāk [2]  

1. bir kimsenin uğruna canını feda eden║aşkından eriyip biten, ölecek hâle gelen âşık. 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

2. ölme; öldürme. 

helāk eylemek, helāk itmek [16] öldürmek. 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

1.1. öldürmek, yok etmek║mahvetmek, perişan etmek, bitkin düşürmek. 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 
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helāk olmaķ [1] ölmek, yok olmak, eriyip bitmek. 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

 ģelālleşmek [1] hakkını birbirine bağışlamak. 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

 hele [5]  

1. hele ki, bilhassa. 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

2. aman. 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

3. bakalım. 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝonı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

4. filcümle. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden şāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

5. artık, nihayet. 

G265/3 kim ne dirse disün bi-ģamdi‟llāh / hele ben lāyıķ-ı cefā oldum 

 hem [9] özellikle, bir de, üstelik, şu da var ki. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

Ş1/93 ķılup cumʿa nemāzın ĥalķ-ı ʿālem / giderler seyr-i mevlā-ĥāneye hem 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

G475/2 ejdehā gibi yudar açar maķābirden dehān / ķara yirler güm ider bir gün hem acırlar bizi 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

hem … (ü) hem … [8] benzer ya da zıt iki şeyin bir arada bulunduğunu ifade eder. 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 
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G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

hem … hem … hem … [2] tanıkların ilkinde üç farklı olumlu özelliğin aynı kişide bir arada 

bulunduğunu ifade etmek, ikincisinde oluşun olumsuz etki alanını vurgulamak için kullanılmıştır. 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

hem … ü hem … ü hem … ü hem … [2] çok sayıda olumlu özelliğin aynı kişide toplandığını 

ifade etmek için kullanılmıştır. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

hem daĥı [1] hem de, ayrıca, üstelik. 

K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 

 hemān 

1. hemen, o anda, çarçabuk, vakit kaybetmeden, bir an evvel. 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

K3/16 bāb-ı ģaķdur cāmiʿ-i sulšān süleymān-bin-selím / gel hemān dergāh-ı ģaķķa ara hem derde devā 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

K26/8 semāda gird-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 
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M8/III/6 yıķıldı yir yüzine aŝlına rücūʿ itdi / seʿādet ile hemān ķurb-ı ģażrete gitdi 

M46/5 çekdiler sūy-i āsümāna hemān / götürüp anı ĥāk-i źilletden 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

G450/3 ķalb-i ʿadū-yı díne hemān yörenür ġubār / gāhí ki semt-i düşmene olsa revān ķoçı 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

M19/VII/4 yaģyā gibi uŝūl kitābın oķı hemān 

2. ancak, sadece, yalnızca. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

3. artık, gayrı. 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/IV/2 ola kim bir gün vire derdin viren dermānını / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

3. tam anlamıyla. 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

4. tıpkı. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 
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K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

M12/II/3 fāsıķ ü fācirlerüŋ ķanı ķurıdı nā-gehān / oruc ayından boşanmış cāma döndiler hemān 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

M14/II/2 gāh ķūma gāh ķāşāna ķaçar olur nihān / yüze gelmez ķuma girmiş mūra dönmişdür hemān 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

Ş1/142 ezilseŋ ol gül-i ĥandān-ı gülşen / hemān bir pāre od olur ġażebden 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G115/3 šurı šur ķadre iren āb-ı revān gibi hemān / šurduġuŋ … šūr-ı temennā idegör 

G447/2 başdan ayaġa nāle olup ney gibi hemān / vardum serāy-ı yāre ŝadā-yı fiġān gibi 

G480/6 gülmez açılmaz ādeme ķış güni gibidür hemān / muţlime ıssı ţālimüŋ göz göre rūy-i ebredi 

G502/2 yüzle her vech ile ʿaybını hemān bāde gibi / sevme her ʿaķlı hümāsın uçuran ģayvānı 

Muk17/2 ser-i nā-tırāşídesini görüŋ / ķoyun köpegi ʿārifídür hemān 

Muk19/2 bir iki üstüĥˇān içün šalaşur / boza-ĥāne kilābı gibi hemān 

5. bir anda. 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

M20/III/4 ʿaķlum şaşar dilüm šutılur göricek hemān 

6. yalnız, yeter ki, iş ki. 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

hemān ancaķ [2] sadece, bir tek. 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 
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hemān o dem [1] hemen o anda, daha o an. 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

hemān ol nefesde [1] o an birden. 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

hemān ol laģţa [2] hemen o anda, derhal, bir anda║bakar bakmaz, görür görmez. 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

hemānā [4]  

1. o anda, çarçabuk, hemen, süratle. 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 

M1/I/9 menfūrum oldı cāní olanlar / cān ü göŋülden didüm hemānā 

2. âdeta, sanki. 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

 hemān-dem [2] hemen o anda. 

Ş1/60 faķíre kendü lušfından hemān-dem / didi ey źū-fünūn-ı devr-i ʿālem 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

 hemçü [8] gibi, misali. 

K18/15 kodı el arķasını yir yüzine mihr-i münír / ʿalem-i ʿilm ü veķārı olalı hemçü cibāl 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

 hem-dem [7] dost, can ciğer arkadaş, yoldaş; haşır neşir olunan, birlikte vakit geçirilen, 

iç içe bulunulan kimse veya nesne. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 
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G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

hem-dem-i ehl-i hevā [1] heva ve heveslerine tabi olanlarla vakit geçiren, arkadaşlık eden. 

G176/1 kāʾinātuŋ ŝanʿat-i cehlinde kāmil olmazuz / hem-dem-i ehl-i hevā yār-ı erāźil olmazuz 

hem-dem-i ʿışķ olmaķ [1] aşk ile yoldaş olmak, aşk ile hemhâl olmak. 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

hem-dem-i muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed) dostu; her anını Mustafa ile geçiren. 

G80/3 ʿālem-i ŝūreti ķoyup sālik-i rāh-ı ʿışķ olan / maʿní yüzinde rūģını hem-dem-i muŝšafā ider 

hem-dem-i yārān [1] dostlarıyla bir arada bulunan. 

M28/IV/2 hem-dem-i yārān iken hem-ŝoģbet-i cānān iken / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

hem-dem itmek [1] yaklaştırmak, yakınına sokmak, içli dışlı olmak. 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

hem-dem olmaķ [6] yakın ve birlikte olmak, içli dışlı olmak, hemhâl olmak. 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

M31/I/1 cānāncuġum cefā ķılıcı bí-vefācuġum / bígānelerle hem-dem olan āşinācuġum 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

 hemín [3] 

1. hemen, vakit kaybetmeden║ihmale düşmeden. 

K19/1 gel ey maķām-ı fenāda olan muķím ü mekín / sözüm güherlerini gūşvār eyle hemín 

2. çünkü, nitekim. 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

3. âdeta, tıpkı. 

K19/45 sušūr-ı midģat-i źātuŋ sürūr-ı ķalb-i şekūr / miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín oldı hemín 

 hemíşe [42] sürekli, daima, her zaman, her vakit, hep. 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 
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K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G174/4 cihāna ʿayn-ı ģayāt oldı ʿilmümüz güneşi / hemíşe maġrib-i esrār ü maşrıķ-ı hünerüz 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G328/5 mülāģaţamda ķulınuŋ ķulı yirine ķoyup / hemíşe kendümi yaģyā cihāna şāh iderin 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 
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G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyinde cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

2. hiç, asla. 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

 hem-nişín [1] birlikte oturulup kalkılan, teklifsiz arkadaş; (padişah için) nedim. 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

hem-nişín olmaķ [2] birlikte oturup kalkmak, yakın arkadaş olmak. 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

 hem-pehlū yan yana, diz dize. 

hem-pehlū olmaķ [1] yan yana, diz dize olmak. 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

 hem-rāh [2] yol arkadaşı, yoldaş. 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

hem-rāh olmaķ [1] yoldaşlık etmek. 

Ş2/3 šaríķat rāhına olmaġa hem-rāh / yiter insāna źikr-i lafţatu‟llāh 

hem-rāh eylemek (birini) [1] (o kimseyle) yan yana yürümek. 

G500/3 āĥiret yolına ímān ile gitmiş gibidür / rāh-ı kūyuŋda şu kim eyleye hem-rāh seni 

 hem-rāz sırdaş, yakın dost, yoldaş║emsal.  

G250/4 mecnūn šaríķ-i ʿışķda hem-rāzum olımaz / bişmiş ģaķa irür bu meśeldür bişince ĥām 

 hem-ŝanʿat [1] aynı sanatı işleyen kimseler, meslektaş. 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

 hem-sāye [2] birinin yanında, yakınında bulunan. 

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 

 hem-tā [3] denk, eş, nazir, muadil. 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 
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K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

 hengāme-gír [1] maskara║çığırtkan║azgın. 

M1/IV/1 iller zebūnı manŝıb esíri / ehl-i hevānuŋ hengāme-gíri 

hengāme-gír olmaķ [1] türlü türlü hâllere girip başına kalabalıkları toplamak. 

G280/3 olmışam dívāne-i ʿışķ olalı hengāme-gír / başuma gelmiş degüldi bu temāşālar benüm 

 hep [14] 

1. her zaman, sürekli, daima. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā  

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 

G454/1 yār idi maķŝūd olan emmā n‟idem kim gelmedi / geldi hep maķŝūdum olmayan o ţālim gelmedi 

1.1. sürekli, durmadan. 

Ş1/97 bunuŋ n‟idüginin bilüp müretteb / dönerler gird-bād-ı ʿışķ ile hep 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

2. büsbütün, baştan ayağa, olduğu gibi. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

3. istisnasız, bütün, cümle. 

G462/4 baģr-i meʿāníde hep yüze gelenler baŋa / yüri yüzüŋ ķarasın yaşuŋ ile yu didi 

Aşağıdaki tanıkta kelime, hem “bütün” hem de “daima” anlamlarına gelecek şekilde kullanılmış 

görünmektedir. 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

Aşağıdaki tanıkta kelime, hem “hepsini” hem de “daima” anlamlarına gelecek şekilde kullanılmış 

görünmektedir. 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

4. yalnızca║istisnasız. 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 
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 her [147] her, her bir, bütün, tüm; hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, 

bütün olarak, cümle. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

K5/6 ne nehr olur bu ki her ĥāneye duĥūl eyler / miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 
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K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

K26/9 ŝadālar eyler iken her maķāmdan bülbül / maķām-ı gülşeni ķıldı ġurāblar meʾvā 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 

M1/II/4 her nā-sezāya ālūde itmez / merd-i mürídi rāy-i mušahher 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

M1/V/8 her ĥok-ĥūya pend itmek olmaz / gūş-ı ģımāra šaķma leʾāli 

M2/V/2 bu fāní defterini yoķlayanlar bulmadı bāķí / ĥarāb-ābād-ı dünyādan geçer her ʿāķil ü dānā 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi /her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

M3/V/10 kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi / her efendi ķulını her şāh ĥıdmetkārını 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

M6/I/1 bezendi bir gice çerĥ-i felek gülistānı / açıldı gül gibi her encüm-i dıraĥşānı 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

M10/II/3 māniʿ-i işġāl-i ģaķdur bezm-i ehl-i maʿŝıyet / her libās-ı ġafleti ķılma ģicāb-ı maġfiret 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

M18/II/2 kerbelā seyrini her dervíşe āsān eyleyen 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 
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M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

Ş1/109 temāşā eyleseŋ her māh-peyker / ŝuya ķonmış gül-i raʿnāya beŋzer 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i velāyet 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

Ş2/111 oķur mey ŝoģbetinde her períveş / bir ayaġ üstine biŋ şiʿr-i dil-keş 

Ş2/112 bu demlerde dirilüp her semen-ten / ķomazlar dāmen-i deryāyı elden 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G381/7 açılur gülşende ey yaģyā gözüm göŋlüm benüm / her çiçek āyíne-i rūy-i ģaķíķatdür bize 

Ş1/55 śevābın ķaŝd idüp her ĥūb-ı raʿnā / iderdi göŋlümi her dem tesellā 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yir yir turunc 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā /zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 
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G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-ı tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G110/5 her mey-i maʿŝıyete māʾil olan mollāya / fāsıķ-ı bímeze ģayvān-ı muʿallem didiler 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyānı ķo 
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G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 

her ān [6] 

1. her an, sürekli, daima. 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

Ş2/30 ola āline aŝģābına her ān / selām ile taģiyyāt-ı firāvān 

Ş2/59 dil-i bí-çāreme ʿālemde her ān / şerāb-ı ģikmetüŋle eyle dermān 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

Ş2/274 görelden ol leb-i yāķūtı her ān / çıķupdur gözlerümden laʿl ü mercān 

2. her zaman (nadiren/bir defa koşutu). 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

her bār [12] 

1. hep, durmadan, sürekli, daim. 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/214 birisi ķurt bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

Muk7/1 raģmí didükleri dil-ārāmuŋ / reng-i rūyine ʿışķ ola her bār 

1.1. sürekli, durmadan║hiçbir zaman, hiç. 

K5/14 gözini secdeden ırmaz bu çeşmeler her bār / miśāl-i çeşme-i ĥūrşíd-i dehr-i ţulmāní 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

2. her defa, her defasında; ne zaman ki. 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 
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her biri, her birisi [19]  

1. her biri, istisnasız hepsi. 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

M5/IV/2 ķaldı yüzi ķarasiyle maķbere ķuzġunları / her birinüŋ šaġ başı oldı duĥān gibi yeri 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

M32/V/1 biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

M44/VII/1ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ģālin díger-gūn eyledüŋ / gūşe-i fürķatde her birini mecnūn eyledüŋ 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

G439/3 zeyn eyledüm elifler ile levģ-i sínemi / her biri şāh-rāh-ı diyār-ı ʿadem gibi 

1.1. her biri║hiçbiri. 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

her biri bir yaŋa gitmek [1] her biri bir tarafa savrulmak. 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

her birümüz [2] her birimiz, hepimiz. 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

her cānib [7] 

1. her taraf, her yan. 

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 
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K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

2. hangi taraf, hangi yön. 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

her dem, her demde [34] her zaman, her dakika, sürekli, daima. 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

K21/17 her dem külāh-ı māh-ı felekdür nişānesi / irgürdügince ʿarŝageh-i āsümāna tír 

K23/39 ķıyāmete degin āsūde-ģāl olup her dem / müzeyyen ola vücūduŋla ʿālem-i fāní 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M11/V/1 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānıdur süleymān ĥānumuz / yirden üstün ola her dem sāye-i yezdānumuz 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

Ş2/289 dehānı var ise cāndan nişāndur / ki gözden cān gibi her dem nihāndur 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G62/4 bir ķoyuŋ ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 
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G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni 

1.1. durmadan. 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

her fülān [1] her kişi, herkes, herhangi biri, her önüne gelen. 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

her gāh [10] her an, her zaman. 

K6/14 ʿulüvv-i himmeti şāh-ı vilāyetüŋ her gāh / velāyet ehli ider cümle ehl-i ímānı 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bac ʿāmili yanında her gāh 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

Ş2/34 šolar rūz-i meŝāfı içre her gāh / ŝadā-yı āyet-i naŝrun mina‟llāh 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

her gice [10] her gece. 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyine her gice zaģmet eylerin 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

her gören [1] gören herkes, kim görse. 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

her gūşe [2] her köşe, her taraf. 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 
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K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezārun gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

her gūşe-i gülistān [1] gülbahçelerinin her köşesi. 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥūrşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

her gün [9]  

1. her gün. 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

G475/5 ehl-i ʿirfānuŋ cihānda kaʿbe-i maķŝūdıyuz / gün gibi şevķi olan her gün šolanurlar bizi 

1.1. her Allah‟ın günü. 

Muk8/1 boyamaķdan ŝaķalını her gün / başını ķaşımaġa degmez eli 

her ĥāŝ u ʿām [1] ne seçkin kimseler ne de halk; hiç kimse║hiç kimsecikler. 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

her ķaçan (kim) [7] her ne zaman (ki). 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

her ķande ise [1] her nerede olursa olsun. 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

her kenār [2] her yan, dört bir yan. 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

her kim [19] hangi kimse. 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 
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K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

K25/31 ĥalķ-ı cihān o niʿmet ile muġtenem ola / yanında her kimüŋ öŋine gelse mā-ģażar 

Ş2/255 anuŋ kūyinde her kim eylese yer / bıŋarı göz göre başından avlar 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G56/4 źerre gibi pāy-māl olmaķdur evvel pāyesi / her kimüŋ dünyāda bir mihr-i cihān-ārāsı var 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

G483/3 āyíne gibi gözde vü göŋülde yir ider / her kim ki ola ģüsn ü cemālüŋ muķābili 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

her kişi [12]  

1. herkes. 

K14/29 nice ĥoş ʿālem olur her kişi maʿşūķı ile / rūy-i ŝulģ ile ider eyler ise ceng ü cidāl 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyinde cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G386/3 bir demür šaġı boynına almaķ gibidür / her kişi ʿāşıķ olurdı eger āsān olsa 

1.1. herkes║kimse, hiç kimse. 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

her laģţa [7]  
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1. her an. 

K18/46 derecātuŋı refíʿ eyleyüben her laģţa / vire biŋ kaʿbe śevābını ĥudā-yı müteʿāl 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

Ş2/252 idelden ʿāşıķın her laģţa ķurbān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

G13/5 o gül-i ĥandāna her laģţa gözümden aġların / gerçi kim ʿayn-ı ʿanā ʿālemde göŋüldür baŋa 

G107/6 cām-ı cihān-nümāya dönüpdür vücūdumuz / her laģţa ġuŝŝa vü ġam ü endūhumuz görür 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

G224/5 her laģţa terbiyetler idüp ʿışķ-ı pāk ile / yaģyā ķuluŋı pādişehüm ādem eyledüŋ 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

1.1. her an║her seferinde, hep. 

M19/I/3 her laģţa tír-i himmet irişmez nişāneye 

her maķāmı müşerref ķılmaķ [1] her makamı teşrif etmek; her makamdan çalmak, her makamı 

ustalıkla çalmak║(Sazende Cafer için) “her telden çalmak”; her işten anlamak, çok işler bilmek. 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

her ne [1]  

1. her ne. 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

2. hangi. 

K31/18 baģr-i eşʿāruma bir cisr-i lašíf oldı hemān / her ne beyti ki didüm şevķ ile ferden ferdā 

her ne deŋlü [1] her ne kadar. 

Muk20/3 her ne deŋlü šoġranursa gün be-gün artar yine 

her ne dem kim [1] her ne zaman ki, ne vakit. 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

her ne deŋlü … var ise anda idi [1] “ne kadar … varsa, hepsi onda mevcuttu/toplanmıştı”. 

M9/III/7 her ne deŋlü yaramazlıķ var ise anda idi / iki ayaġı çuķurda bir eli ķanda idi 

her ne dürlü [1] her ne türlü, her ne şekilde. 

G302/3 her ne dürlü cevr iderseŋ ĥāšırum ĥoşdur benüm / hem-dem itme kendüŋe aġyār-ı nā-dānı hemān 

her ne ise [1] her ne ise, ne olursa olsun. 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

her ne kim var [1] var olan her şey, bütün mevcudat. 

Ş1/92 yüri var cān gözini eyle bídār / rükūʿ u secde durur her ne kim var 
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her ne ţulm eyler iseŋ eyle [1] “hangi zulmü yaparsan yap / istediğin kadar zulmet / istediğin 

kötülüğü yap” 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

her nefes, her nefesde [3] her nefeste║her an. 

K12/12 muʿāvenet ķıluben šurmayup yiler yopurur / ricāl-i ġayb gibi her nefesde bād-ı ŝabā 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

her nereye [1] nereye, hangi tarafa 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

her nesnenüŋ kemāli nişān-ı zevālidür [1] “bir şeyin kemaline erişmesi, zevalinin yaklaştığına 

alâmettir.” anlamında atasözü. 

G87/4 şādem aŋa ki fürķat irişdi kemāline / her nesnenüŋ kemāli nişān-ı zevālidür 

her pāresini ķulaġınca itmek [1] her parçasını kulağınca etmek; kulak kadar küçük parçalara 

bölmek║(elbiseyi) eskitmek, epritmek, lime lime etmek. 

K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

her rūz ü şeb [1] her gün her gece║daima. 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

her seģer [6], her seģergeh [1] her seher vaktinde. 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

M18/III/3 her seģer zerrín ʿaŝā ile güneş derbānıdur 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

her šarafa [3] her yana, dört bir yana. 

K12/4 uzatdı her šarafa şāĥsārdan ašnāb / şükūfe ile şecer bārgāh-ı bí-hemtā 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥūrşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

her šarafdan [1] dört bir yandan. 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 
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her vech ile [4]  

1. her bakımdan, her şekilde. 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi /her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

M18/V/2 fürķatinden aŋa her vech ile ʿarż-ı ģāl idüŋ 

G502/2 yüzle her vech ile ʿaybını hemān bāde gibi / sevme her ʿaķlı hümāsın uçuran ģayvānı 

2. hiçbir surette. 

M5/III/5 ellerine illerüŋ ʿayn-ı šamaʿla baķmadum / itmedüm her vech ile kendümi maġlūb-ı ʿavām 

her vilāyetde eli olmaķ [1] eli/gücü her yere ulaşmak. 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

her yaŋa [2] her tarafa, dört bir yana. 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

her yaŋadan [3] her taraftan, dört bir yandan. 

K3/8 mescidi cemʿiyyet-i ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

her yir [1] her yer, “nereye gidersen git, nerede olursan ol”. 

Ş1/8 yaķarsaŋ nūr-ı mevlādan çerāġı / olur her yir saŋa cennet šuraġı 

her yirde [6] her yerde. 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

M3/IV/9 ŝāģib-i keşf ü kerāmet olduġına gün gibi / kendüye şāhid yiter her yirde naŝŝ-ı nuŝreti 

M16/V/1 benligüm eyledi cānum gözine perde beni / kendü kendüme ģicāb eyleme her yirde beni 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

her yirden [1] her yerden, dört bir yandan. 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

her yire [1] her tarafa║devletin dört bir yanına. 

K28/14 her yire virdi behār-āsā niţām ü intiţām / āŝaf-ı rūşen-żamírüŋ ģüsn-i rāy ü fikreti 

her yire kim [1] her nereye ki 

G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 
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her zemān [17] her zaman, hep, sürekli, daima. 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 

G172/1 ĥayālüŋ ĥāne-i ĥāšırdan ey cān-ı cihān gitmez / firāķı olmayan dil-dāra beŋzer her zemān gitmez 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unudurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 

 hercāyí [1] sözünden ve kararlarından birden dönüveren, sebatsız, değişken║âşığın yanı 

hariç her yerde bulunan. 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

 hergiz [46] asla, katiyyen, hiç, hiçbir vakit, hiçbir suretle. 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırruŋı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

M23/IV/1 bunca yıllardur ki hergiz ĥāšırumdan gitmedüŋ / ŝormaduŋ aģvālümi bir gün beni söyletmedüŋ 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 
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Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

G37/3 śāní ola mı hergiz ģüsn ile saŋa yūsuf / bu lušf ile bu ģüsne ne śāní vü ne śāliś 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G333/3 ʿālem-i derd ü ġam-ı cānānı iźʿān itmeyen / gülmesün hergiz iki ʿālemde mesrūr olmasun 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģakāret idimezin 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

G363/2 başınuŋ ġavġāsı çoķ hergiz ģużūr-ı ķalbi yoķ / kendüyi dünyā içün zaģmet viren nā-dānı ķo 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

G437/6 zāhidā dünyāya hergiz źerrece meyl eylemez / ʿāşıķ-ı dídār olanlar cennetü‟l-meʾvā gibi 

G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

Muk18/1 daʿvācuŋ bursaya gitdi sırriyā / eyleme yārān ile hergiz nizāʿ 

 heşt behişt [1] sekiz cennet║Tebriz‟deki Heşt Behişt Sarayı. 
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K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

 hevā [9] 

1. hava, gökyüzü. 

K25/22 et ķalmadı ki ķalmadı ķalmalı olıcaķ / ķuşlar hevāda muntaţır olup göz ile yer 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

2. istek, arzu, heves. 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

3. nefsani arzulara eğilim. 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 

3.1. nefsani arzulara eğilim║hava. 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G68/7 jāle-i gülşen gibi olma hevāya münķalib / ŝofí-i ŝāfí gibi bir píri eyle iĥtiyār 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

hevā ehli [2] nefislerinin heva ve heveslerine uyan kimseler. 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

hevā yüzi [1] göğün yüzü, hava, gökyüzü, gök. 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

hevā-yı dost [1] sevgiliye duyulan tutku, aşk. 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

hevā-yı ʿışķ [2] aşk havası║aşk hevesi, aşk arzusu. 

M36/III/1 hevā-yı ʿışķuŋ idelden beni mecnūn ü dívāne / düşürdüm zevraķ-ı cismi miyān-ı baģr-i hicrāna 

Ş1/96 içinde sāyiri seyyārelerdür / hevā-yı ʿışķ ile āvārelerdür 

hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín [1] salınan servi boylulara ve alnı ay gibi parlak güzellere 

duyulan arzu. 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 

hevā-yı vuŝlat [1] vuslat yelleri║vuslat hevesi. 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

hevāsına tābiʿ olmaķ [3] hevesine tabi olmak, nefsani eğilimlerinin peşinden gitmek. 
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K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

K20/40 yüzi zemíne sürilür miśāl-i berg-i ĥazān / ķaçan hevāsına tābiʿ olur bir ehl-i ēalāl 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 

hevāya māʾil olmaḳ [2] nefsani arzulara meyletmek; heva ve hevesine uymak. 

K19/30 hevāya olmadı māʾil o serv-i bāġ-ı ŝalāģ / zihí kemāl-i seʿādet zihí ĥıŝāl-i güzín 

Ş1/52 naŝíģat eyledükçe ġāfil oldı / hevāya serv gibi māʾil oldı 

hevāsına yelken olmaķ [1] heva ve hevesine tabi olmak, nefsani arzularının peşinden 

sürüklenmek. 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

hevādār âşık, tutkun. 

hevādār olmaķ [1] âşık olmak, tutkun olmak. 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

hevāyí fişek [1] havai fişek, ateş işi. 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 

 heves [1] arzu, şevk. 

Ş2/49 heves bāġında cānı bir yüzi gül / períşān eyledi mānend-i bülbül 

heves eylemek, heves itmek [2]  

1.1. heveslenmek, niyetlenmek, kastetmek. 

G479/1 gel e ey rūģ-ı muŝavver gel e ey cān kesi / bizi bí-cān idüben gitmege itme hevesi 

1.2. heveslenmek, yeltenmek. 

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

heves-i ŝadr-ı riyaset [1] reislik makamı arzusu║en tepeye çıkmak arzusu, iktidar hırsı. 

G125/3 heves-i ŝadr-ı riyāset šaleb-i ŝaff-ı niʿāl / ķayd olur ādeme var bí-ser ü bí-pā olagör 

hey begüm [1] hey beyim! (breh breh!) 

G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

hey diríġā [1] hayfa! vah vah! 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

hey meded [3], hey meded allāh [1] hey medet!, ey aman! 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 
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G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

hey ne müşkil derd imiş [1], hey ne müşkil derd olur [1] “hay, ne başa çıkılması zor/ne çetin bir 

dert(miş).” 

M29/IV/2 hey ne müşkil derd olur bu iştiyāķ / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb  

 heyʾet şekil, suret. 

heyʾet-i eflāk [1] feleklerin görünümü. 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

 heybet [1] korku ve saygı uyandıran görünüş. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

 heykel [1] hamayil. 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

 hezār [18] 

1. bin║binlerce, pek çok. 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

G56/6 öldiler ĥāk-i der-i dervíş-i dil-ríş oldılar / dār-ı dünyāda hezār iskender ü dārāsı var 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

G453/3 unıtdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

hezār bār [1] binlerce kez║neredeyse istisnasız hiç. 
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K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

hezār-ender-hezār [3] binlerce, binlercesi. 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

G114/6 ʿāleme sulšān olanlardan hezār-ender-hezār / gitdiler bir bir bu ʿālemden ferāmūş oldılar 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār-ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

hezār tevbe [1] “bin tövbe”, “binlerce kez tövbe”, “tövbeler olsun”. 

G43/3 hezār tevbe mey-i maʿnevíden ayruġına / şerāb ʿaķluma gelmez bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ 

2. bülbül  Yahya‟nın gazeli. 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

 hezārān [3] binlerce║çok, pek çok, sayısız. 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

hezārān āferín olsun ki [1] “binlerce aferin olsun ki…” 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

 ģıddet [2] hiddet, keskinlik, öfke. 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

M8/II/3 šururdı ģıddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

 ĥıdmet [10]  

1. birinin işlerini yapma, başkasına ait işleri görme, hizmet. 

K5/39 ʿaŝāsına šayanup ĥıdmetinde ķādir olur / kemān-ı tír-i ķażādur cemíʿ-i derbānı 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

G465/5 ĥıdmetinde olduġum ʿayn-ı seʿādetdür baŋa / cānuma minnetdür ey yaģyā o şāhuŋ ĥıdmeti 

2. huzur, nezd, yan. 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G465/5 ĥıdmetinde olduġum ʿayn-ı seʿādetdür baŋa / cānuma minnetdür ey yaģyā o şāhuŋ ĥıdmeti 

ĥıdmet itmek, ĥıdmetler itmek [2] hizmet etmek, hizmetler etmek, hizmetinde bulunmak. 
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G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

ĥıdmetin eylemek (birinin) [2] hizmetkârlığını yapmak, kulluk etmek. 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

 ĥıdmetkār [1] hizmetkâr. 

M3/V/10 kesmezem dest-i recāmı gözlemek lāzım gibi / her efendi ķulını her şāh ĥıdmetkārını 

ĥıdmetkār olmaķ [2] hizmetkâr olmak, hizmetini görmek. 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

 ģıfţ saklama, koruma, muhafaza. 

ģıfţ itmek [2] korumak, muhafaza etmek, masun kılmak. 

K10/31 ģıfż itmege şeríʿati ezdād-ı fitneden / şemşír-i cān-şikāruŋı ķıldun demür ģiŝār 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

 ģımār eşek. 

ģımār-ı pelíd [1] alçak eşek. 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

 ģınnā [2] kına. 

Ş2/212 el irmemiş elin öpmege aŝlā / meger āl itmek ile öpe ģınnā 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

 ĥınzír hınzır, domuz. 

ĥınzír çobanı [1] domuz çobanı. 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

 ĥırlı [1] işinde doğru, uslu, iyi, dürüst║düzenbaz, hilekâr. 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

 ĥırmen [1] harman. 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

ĥırmen-i cān [1] can harmanı, gönül harmanı. 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

ĥırmen-i duʿā [1] dua harmanı. 

G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 
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ĥırmen-i nūr-ı duʿā [1] dua nurunun harmanı║Eyyûb-ı Ensârî Türbesi. 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

ĥırmen-i raģmet [1] rahmet harmanı. 

K4/9 derūnı ĥırmen-i raģmet miśāli bírūnı / cibāl-i šūr-ı münācāt ü bürc-i keyvāndur 

ĥırmenini bāda virmek [1] harmanını havaya savurmak; neyi var neyi yoksa heba etmek. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

 ģırŝ [1] hırs, açgözlülük, tamahkârlık. 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

 ĥıŝāl “ĥaŝlet”in çoğulu; hasletler, huylar. 

ĥıŝāl-i güzín [1] beğenilmiş hasletler. 

K19/30 hevāya olmadı māʾil o serv-i bāġ-ı ŝalāģ / zihí kemāl-i seʿādet zihí ĥıŝāl-i güzín 

 ĥışm [5] kızgınlık, öfke, gazap. 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

M17/IV/3 eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

ĥışm eylemek, ĥışm itmek [4] öfkelenmek, gazaba gelmek. 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

ĥışm ü ʿitāb [1] öfkelenip azarlama. 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

 ĥıżır, ĥıżr [5] Abıhayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi temsil ettiğine ve kul 

sıkıştığında imdadına yetiştiğine inanılan, bir görüşe göre peygamber, bir görüşe göre veli olan 

zât. 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 
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G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

ĥıżr peyġamber [1] Hızır Peygamber. 

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

ĥıżr-i çemen [1] çimenlik Hızır‟ı; Hızır gibi yeşiller giymiş çimenlik. 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

ĥıżr-i dil [1] gönül Hızır‟ı; Hızır‟a benzeyen gönül. 

G323/4 ĥıżr-i dil āb-ı ģayāt-ı lebüŋe irdi didüm / didi düşüŋdür ola umma ķarasın göresin 

ĥıżr-i ĥaš [1] ayvatüyleri Hızır‟ı, Hızır‟a benzeyen ayvatüyleri. 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-i ĥaššınuŋ nişānı 

ĥıżr-i ģażret-i mevlā [1] Hazreti Mevla‟nın (=Allah‟ın) Hızır‟ı. 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

ĥıżr-i ģāżır [1] hazır bir şekilde imdada yetişmeyi bekleyen, her an her yerde hazır olan Hızır. 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-i ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

ĥıżr-i ģāżır gibi irişmek [1] hazır bir şekilde imdada yetişmeyi bekleyen, her an her yerde hazır 

olan Hızır gibi yetişmek. 

K16/26 irişdi ĥıżr-ı ģāżır gibi meydān-ı ġazāvāta / muģammed ümmetinüŋ şāhı devrānuŋ süleymānı  

ĥıżr-i nebí [5] Hızır Nebi, Hızır Peygamber. 

K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır ü nāŝırı ģaķ ĥıżr-i nebí rāh-beri 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-i nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

M21/V/1 yārumuz ĥıżr-i nebí yardımcımuz allāhdur / şāhumuz sulšān selím ibn-i süleymān şāhdur 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

ĥıżr ü mesíģā [1] Hızır ve Mesih (=Hazreti İsa). 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

ĥıżr-āsā ķurıda yaşda yoldaşlıķ itmek [1] Hızır gibi kuruda yaşta (=denizde karada║her yerde ve 

her koşulda) yar ve yardımcı olmak. 

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şaša ģażret-i ķāsım paşa 

ĥıżrveş ģāżır olmaķ [1] Hızır gibi hazır olmak/bulunmak. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

ĥıżır-ĥıŝāl, ĥıżr-ĥıŝāl [2] Hazreti Hızır‟ın hasletlerine sahip olan║darda kalanların 

imdadına yetişen║Kanuni Sultan Süleyman. 
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K10/18 mūsā-kelām ü ĥıżr-ĥıŝāl ü mesíģ-dem / ʿośmān-ģilm ü sāye-i envār-ı kirdigār 

K12/15 ĥıżır-ĥıŝāl ü sikender-likā vü ʿísí-dem / ʿalí-seĥā vü ʿömer-ʿadl ü būbekir-símā 

 ģicāb [11] 

1. utanma, sıkılma, çekinme, mahçubiyet. 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

2. perde║engel. 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

G352/1 göŋlüm gözüm açılmadı cānda ģicābum var iken / cām-ı cihān-bín olmadum nūr olmayınca nār iken 

M16/V/1 benligüm eyledi cānum gözine perde beni / kendü kendüme ģicāb eyleme her yirde beni 

3. yüz örtüsü, peçe, yaşmak. 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

4. edep, haya, vakar. 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

5. utanç. 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

M14/V/3 ʿaŝí-i meźbūr ider kendü ʿaźābına şitāb / bí-ģicāb olduġı maʿní yüzinde oldı ģicāb 

ģicāb-ı cānān [1] sevgiliyi görmeye engel olan perde? 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

ģicāb-ı çihre-i maķŝūd [1] maksat çehresinin yüzünün görünmesini engelleyen perde. 

G63/3 ŝalāģ ü zühdümüŋ āyínesinde görinen ancaķ / ģicāb-ı çihre-i maķŝūd olan rūy-i siyāhum var 

ģicāb-ı maġfiret [1] mağfiret edilmeye engel olan perde. 

M10/II/3 māniʿ-i işġāl-i ģaķdur bezm-i ehl-i maʿŝıyet / her libās-ı ġafleti ķılma ģicāb-ı maġfiret 

ģicāb-ı nūrāní [1] nurani perde, nurdan perde. Tanıkta tasavvufi bir ıstılah kullanılmakla birlikte, 

aşılmak istenen perdenin ötesinde Allah değil, Allah‟ın yeryüzündeki gölgesi olan padişahın lütfu 

vardır. Yahya‟nın bu ıstılahı kullanarak kendisinin zulmani perdeleri (bkz. „ģicāb-ı ţulmāní‟ md.) 

aştığını ifade etmeyi amaçladığı düşünülebilir. 

K23/34 teraģģum eyle bu yaģyā ķuluŋa sulšānum / kemāl-i maʿrifetidür ģicāb-ı nūrāní 

ģicāb-ı uĥreví [1] ahiret perdesi║ahirete hazırlanmaya engel║ahiret engeli║ahirette utanç sebebi. 
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K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

ģicāb-ı ţulmāní [2]  

1. karanlığın perdesi, gecenin karanlığı. 

K9/19 żiyā-yı şemʿ-i fişekden nehāra döndi leyāl / cihān gözine açıldı ģicāb-ı ţulmāní 

2. zulmet perdesi, zulmani perde. Mutasavvıflar Hakk‟a ulaşmaya engel olan her şeye “perde” 

demişlerdir. Dünya, nefis, yeme içme, sefahat, mal ve makam hırsı gibi perdeler “zulmani perde” 

sayılırlar. Bu perdeleri aşanlar ibadetler, Allah‟ın tecellilerine erişme arzusu gibi “nurani 

perdeler”e takılırlar. 

K6/5 giderdi ālet-i hengāmesini mušribler / olurdı ʿayn-ı ʿavāma ģicāb-ı ţulmāní 

ģicāb açmaķ [1] perde açmak, engel kaldırmak║kişilerin davranışlarına rahatlık vermek. 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

ģicāb altında oturup ķalmaķ [1] perde altında oturup kalmak║utanmaktan, sıkılmaktan harekete 

geçememek. 

G316/3 nāle vü āhı olur maģbūbına fetģ-i kelām / oturup ķalmaz ģicāb altında maģcūb olmayan 

ģicāb eylemek, ģicāb itmek [3]  

1. utanmak, sıkılmak. 

G238/5 šutdı elini yüzine bizden ģicāb idüp / bir yire geldi māh ile gūyā ki beş hilāl 

2. ar etmek, mahçup olmak. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

ģicāb olmaķ [4]  

1. perde olmak║engel olmak. 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

2. utanç vermek. 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

ģicābı ķaldurmaķ [1] perdeyi kaldırmak, engeli kaldırmak║ar duygusundan sıyrılmak. 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

 ģicāz [2] Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu coğrafya, Hicaz. 
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K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

1.1. Hicaz bölgesi║musikide bir makam adı. 

M19/VII/3 ʿ uşşāķ ile ģicāza zemānıdur ol revān 

 hicrān [11]  

1. ayrılık, uzaklık║ayrılık acısı║hasret. 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

 ölüm anında duyulan “can” acısı. 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

1.1. ayrılık║kumaştaki imalat hatası, defo. 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

hicrān-ı cānān [1] sevgiliden ayrılık, sevgiliden ayrı olmanın acısı; sevgilinin hasreti. 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

hicrān vaķti [1] ayrılık zamanı. 

M15/II/2 nā-gehān irdi ķıyāmet gibi ģayret günleri / ayrulıķ eyyāmı hicrān vaķti fürķat günleri 

hicrānı yoķ [1] hiç ayrı kalınmayan, (hayaliyle de olsa) hep bir arada bulunulan. 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

 híç [6] olumsuz yargı bildiren cümlelerde fiilin anlamını pekiştirmek için kullanılır. 

1.1. olacak şey mi? 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

1.2. hiçbir zaman, hiçbir suretle 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 
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1.3. kesinlikle, hiç de 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

1.4. hiç, hiç kimse 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

híç bir [1] hiçbir, bir tane bile. 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

híç kimseler [1] hiç kimseler, hiç kimsecikler. 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

híç ola mı, híç olur mı [3] “hiç olur mu?”, “görülmüş şey mi?”, “imkânı var mı?” 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

G318/5 bir gice ĥāne-i yaģyāya gelem dimiş idüŋ / híç ola mı ʿahde vefā eyleyesin 

híç olmaz ise [1] “hiç olmazsa”, “en azından”.  

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

 hidāyet [3] doğru yolu gösterme, doğru yola sevk etme; tas. Allah‟ın kulun gönlüne 

ilham ettiği Hak yolunu arama eğilimi. 

K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

G63/2 müríd-i pír-i ʿışķ oldum hidāyet hāneķāhında / penāh-ı derdmendāna penāh olmış penāhum var 

hidāyet-i hādí [1] Hâdî‟nin (=hidayete erdiren, doğru yolu gösteren Allah) hidayeti. 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-i mevcūda 

hidāyet ehli [3] hidayet sahipleri, doğru yolda olanlar; hakkı hak, batılı batıl olarak görenler. 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

 ģikāyet söyleme, arz, beyan, kıssa. 

ģikāyet itmek [3] anlatmak, aktarmak, demek, deyivermek. 

1.1. hikâye, kıssa anlatıvermek; bir vaka veya sergüzeşti anlatmak║sohbet ortamı yaratmak. 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

1.2. söylemek, anlatmak, nakletmek. 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 
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1.2.1. söylemek, anlatmak, nakletmek║sürekli anlatıp baş ağrıtmak║ağızlarında sakız etmek. 

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

ģikmet ģaķuŋdur [1] “hikmet Allah‟ındır”. “Allah‟ın hikmetinden sual olunmaz, O dilediğini 

yapar ve neyi neden yaptığı ancak O‟na malumdur.” 

Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

ģikmet nedür [1] “bu işteki akıl erdirilemeyen gizli sebep nedir?” 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

 ģikmet-āmíz [1] hikmetli, nükteli. 

Ş1/204 söz oldur kim ki ola ģikmet-āmíz / ola erbāb-ı ʿışķa ģālet-engíz 

 hilāl [32] ayın kamerî ay başlarındaki yay şeklindeki hâli; yeni ay. 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

G30/6 şeh-süvārum saŋa ikrām-ı temām itdi hilāl / oldı raĥş-i felek üstinde vücūdı iki ķat 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

1.1. hilâl║(kaş bağlamında) hilâl gibi kavisli. 

M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 



851 
 

Ş1/48 hilāl ebrūsınuŋ mecnūnı oldum / niçe yıl ʿāşıķ-ı maģzūnı oldum 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 

G85/1 mihr ü maģabbetüŋle vücūdum hilāldür / derd ü belā-yı ışķuŋa ey māh dāldür 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

1.2. hilâl║Hazreti Muhammed‟in parmağı. Aşağıdaki tanıkta “şakku‟l-kamer” mucizesine telmih 

vardır. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

hilāl-i cism(i) [1] bedeninin hilâli; hilâle dönmüş bedeni. 

M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

hilāl-i ʿíd [1] bayram hilâli. 

K6/29 hilāl-i ʿíd gibi ʿarşa aŝdı şemşírin / ġażanferān-ı memālik-sitān-ı ʿośmāní 

hilāl-i māh-ı mübārek [1] mübarek ayın (=Ramazan) hilâli. 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

hilāl-i nūrāní [1] parlak hilâl. 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

hilāl-i şevvāl [1] şevval ayının başlangıcında görülen hilâl. 

K14/19 şādmānuz aŋa kim nite ki şāh-ı ģaremeyn / ʿarşa aŝdı ķılıcın şimdi hilāl-i şevvāl 

hilāl-āsā eylemek [1], hilāle döndürmek [1] hilâle çevirmek; hilâl gibi incecik, sapsarı ve iki 

büklüm hâle sokmak. 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

hilāle dönmek [1] hilâl gibi incecik, sapsarı ve iki büklüm olmak. 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

hilāl ü encüm [1] hilâl ve yıldızlar  at binmekte çok mahir olan güzelin atının nalının izi. 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

 hilāl-ebrū [10] hilâl kaşlı; kaşları hilâl gibi kavisli ve ince olan (güzel/sevgili). 

M23/I/1 ey hilāl-ebrū ġam-ı hecr ile ĥāk itdüŋ beni / ʿāşıķ-ı dívāne idüp síne-çāk itdüŋ beni 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 
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Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

 ĥilʿat [1] padişahlar ve vezirler tarafından bir kimseye mükafat olarak giydirilen kaftan. 

peygamberlerin hilati  yüce ahlâk sireti ve selim kalp hâleti. 

K28/20 ʿādet-i ĥulķ-ı ʿażím ü ģālet-i ķalb-i selím / enbiyānuŋ ĥilʿatidür evliyānuŋ ĥaŝleti 

ĥilʿat-i maʿrifet [1] marifet kaftanı. 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

ĥilʿat-i zíbā [1] güzel, gösterişli kaftan  “levlâke lemâ” 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

 ģíle birini aldatmak için yapılan oyun. 

ģíle vü efsūn [1] hile ve büyü║(söz için) aldatma, kandırma ve büyüleme etkisi. 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

 ĥilķat [2] yaradılıştan gelen hâl, yaradılış, tabiat. 

K12/38 iŋende ĥˇār ü żaʿíf olduġuma ķılma naţar / egerçi ĥilķatüm ednā durur sözüm aʿlā 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

 himmet [16] 

1. lütuf, kerem, yardım, ihsan, himaye. 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

K12/20 nihāl-i ķaddi gibi himmeti bülend oldı / şiʿārı lušf ü vefādur diśārı cūd ü seĥā 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 
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G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

himmet-i aʿlā [1], himmet-i bālā [1]  yüce himmet, büyük ihsan. 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

2. manevi yardım. 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

himmet itmek [2]  

1. maddi manevi yardımda bulunmak. 

K7/13 aluruz taĥtını tācını bu kerre şāhuŋ / himmet itsün bize ʿośmān ilinüŋ gerçek eri 

2. (erenler için) manevi yardımda bulunmak║(gaziler için) gazada gayret etmek, ciddiyet ve 

ihtimamla savaşmak. 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

himmet olmaķ [3] manevi yardım gelmek. 

Ş1/182 ķıyāmet günine ķalmaz bu ģasret / ricāl-i ġaybdan olursa himmet 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

himmet-i merdān [2] erenlerin himmeti, manevi yardımı. 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

3. gözleme, göz açıklığı; gayret, ihtimam. 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

himmeti bālāya olmaķ, himmeti bülend olmaķ [2] gözünü yükseğe dikmek. 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

4. düşünme, fikir, endişe. 

G463/5 himmetüŋle sevdügüm yaģyāyı derd-i fürķatüŋ / nā-tüvān ü bí-kes ü bí-ŝabr ü sāmān eyledi 

 ģín [2] an, zaman; bir şeyin gerçekleştiği vakit. 
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Ş2/265 baŋa ol nūr-ı dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

Ş2/270 raķíbi dögmeden menʿ itdügi ģín / ķurıdur ādemüŋ ķanın iligin 

ģín-i vedāʿ [1] veda zamanı.  

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ģín-i vedāʿ 

 hind ü ĥorāsān [1] Hindistan ve Horasan. 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

 ģisāb sayma, hesaplama. 

ģisāb itmek [1] saymak, hesaplamak. 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

ģisābı olmamaķ [2] sayılamayacak kadar çok olmak. 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

K23/18 gümiş ŝurāģí gümiş tepsiye yoġ idi ģisāb / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

 ģiŝār [4] bir yerin müdafaası için yapılan yüksek bedenli, kuleli, bazen de etrafında 

hendekler bulunan müstahkem kale. 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

1.1. kale║şehir. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

1.2. kale║Edirne Kalesi. 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

 ĥišāb [1] hitap, konuşma, sözü birine yöneltme. 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

ĥišāb eylemek, ĥišāb eylemek [2] sözü yöneltmek. 

K24/22 ol müşterí-ʿašıyyet ü nāhíd-menzilet / ķaldurdı başını vü ĥišāb eyledi baŋa 

M19/III/4 remz ile bu cevābı ider ādeme ĥišāb 

ĥišāb-ı emr(i) [1] emirlerinin hitabı. 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

ĥišāb-ı ġayb [1] gayp hitabı, gayptan gelen bir hitap. 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

 híz [1] puşt. 

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 
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 ĥod [4] 

1. de/da, dahi. 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

2. ise. 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

3. bizatihi. 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

 ĥod-bín [1] kendinden başka bir şey görmeyen, bencil, kendi menfaatini gözeten, kibirli. 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 

ĥod-bín itmek [1] (birinin) kibirlenmesine sebep olmak, mağrurluk vermek║kendini görür hâle 

getirmek. 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 

 ĥod-pesend [1] kendini beğenmiş. 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

 ģoķķa-bāz el çabukluğuyla hokka oynatan kimse, gözbağcı. 

ģoķķa-bāz-ı laʿl-i leb [1] lâl dudak hokkabazı; hokkabaza benzeyen gözbağcı lâl dudak. 

G183/3 ne siģr ider ʿacebā ģoķķa-bāz-ı laʿl-i lebi / yüzini görimezüz baġlanur baŝíretümüz 

 ĥoş [8]  

1. güzel, iyi. 

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

2. güzel, sevimli, alımlı. 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

3. sağ esen. 

Ş2/327 šurup ĥoş ĥurrem iken tende cānum / vużū ābıyla ter ķıldum zebānum 

4. güzel, latif. 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 

5. güzel, âlâ. 

K14/29 nice ĥoş ʿālem olur her kişi maʿşūķı ile / rūy-i ŝulģ ile ider eyler ise ceng ü cidāl 

G460/1 o gün ki vaģdetümüz var idi ne ĥoş dem idi / ŝaġumda şems-i cihānum ŝolumda sāyem idi 
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6. kemal mertebe, çok. 

K2/9 ʿíd erbāb-ı ģicāzı ĥoş müşerref eyledi / nitekim ʿāşıķları fikr-i viŝāl-i şāhidān 

G487/4 delü göŋlüm kimüŋle eglensün / ne ĥoş eglendi yār gelmez mi 

ĥoş geçmek [4] 

1. huzur ve refah içinde mutlu mesut yaşamak║Asr-ı Saadet‟i yaşamak. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

2. rahatlıkla, kolayca geçmek. 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

3. hoş gelmek, hoşuna gitmek, safa vermek║(ok) hoş “geçmek”. 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

ĥoş gelmek [16] hoşa gitmek, beğenilmek; makbul olmak, makbule geçmek. 

Ş1/197 melekler vaŝfın itdüm eyleyüp cūş / umarın cānib-i ģaķķa gelem ĥoş 

Ş2/328 dil-i bí-çāreme ĥoş geldi bu söz / yöŋeldüm ol yüce dergāha düpdüz 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G302/1 ķapuŋa varup dilerseŋ vireyin cānı hemān / saŋa ne ĥoş gelürse ideyin anı hemān 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G505/6 ĥoş gelür seng-i cefāsı ile tír-i elemi / eyledüm sínemi bir ķaşı kemānuŋ hedefi 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

ĥoş görmek [2]  

1. iltifat göstermek, kabul etmek. 

K22/20 dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur maţlūmuŋ / ĥoş görür peyk-i duʿāsını cihānı yaradan 

2. rağbet etmek. 
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Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

ĥoş ola/ ĥoş ol a [1] “iyi olsun, iyileşsin, sağ esen olsun”║“Allah iyiliğini versin!” 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

ĥoş šutmaķ [1] iltifat ve riayet göstermek║(Ramazan‟ı) güzel karşılayıp iyi 

değerlendirmek║kadrini bilmek. 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

 ĥoş-āmed [1]  

1. tatlı tatlı konuşma║yalan da olsa söyleme, yüze gülme, kandırma, avutma║ağıza bir parmak 

bal çalma?, bir güzellik yapma? 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

2. eyvallah demek. 

ĥoş-āmed eylemek [1] eyvallah demek║yalan da olsa söylemek, yüze gülme, kandırma, 

avutma║ağıza bir parmak bal çalmak?, bir güzellik yapmak? 

G484/3 baŋa gelmezsin ey ķaşı kemānum bārí tírüŋden / ĥoş-āmed eyleseŋ bir nāme peydā itseŋ olmaz mı 

 ĥoş-āvā [1] güzel sesli. 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

 ĥoş-hū [1] huyu güzel, iyi tabiatlı. 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-hū gerek 

 ĥoşnūd hoşnut, memnun, razı. 

ĥoşnūd itmek [2] hoşnut etmek, memnun etmek. 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

ĥoşnūd olmaķ [1] hoşnut olmak, razı olmak, memnun olmak. 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

 ĥoş-reftār [1] yürüyüşü güzel olan, hoş bir biçimde salınan. 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

 ģörmet [2] hürmet, itibar, ihtimam, el üstünde tutma, iltifat. 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

G110/7 şiʿr-i yaģyāyı görüp ʿizzet ile ģörmet ile / fuŝaģā sellemehu‟llāhu müsellem didiler 

hörmetiyçün [2] (aziz tutulan şeyler/kişiler)e karşı duyulan hürmet için. 
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Ş1/41 imāmü‟l-ķıbleteynüŋ ģörmetiyçün / çihār erkān-ı dínüŋ ģörmetiyçün 

ģörmet itmek, ģörmetler itmek [3] hürmet etmek, ihtimam göstermek, itina ile davranmak. 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

G220/7 ģörmet it sālik-i mecźūba ki anuŋ gibiler / mest ü ģayrānlarıdur ʿālem-i bezm-i ezelüŋ 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

ģörmeti olmaķ [2] hürmet duymak, saymak, itibar etmek. 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

ĥū [1] kişinin tabiatının parçası hâline gelen vazgeçilmesi güç alışkanlık, âdet. 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

 ĥūb [29] 

1. güzel, dilber. 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

Ş1/73 bize ķıl ĥūblar vaŝfını taķrír / maríżü‟l-ķalb olanlara şifā vir 

Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

Ş2/105 idenler sūr-ı memdūdını manţar / didi símín kemerlü ĥūba beŋzer 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūh ü ŝabr-ı eyyūb 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 
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G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

ĥūb-ı kātib [2] kâtip güzeli. 

Ş2/193 biri ĥaššı güzel bir ĥūb-ı kātib / olupdur encüm-i çerĥe muģāsib 

Ş2/266 biri bir ĥūb-ı kātib ģamza bālí / ki olmaz ģüsn-i ĥaššınuŋ miśāli 

ĥūb-ı ķazzāz [1] ipekçi güzeli. 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

ĥūb-ı naķķāş [1] nakkaş güzeli. 

Ş2/235 biri naķşı güzel bir ĥūb-ı naķķāş / kemāl-i ģüsn-i taŝvírine şābāş 

ĥūb-ı raʿnā [1] güzel dilber. 

Ş1/55 śevābın ķaŝd idüp her ĥūb-ı raʿnā / iderdi göŋlümi her dem tesellā 

ĥūb-ı serrāc [1] saraç güzeli. 

Ş2/202 biri bir çeşm-fettān ĥūb-ı serrāc / ayaġı šopraġıdur başuma tāc 

ĥūb sevmek [1] güzelleri sevmek, dilber sevmek. 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

ĥūblar kānı [1] güzeller madeni; güzellerle dolup taşan yer. 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

ĥūblar serveri [1] güzellerin en ileri geleni, güzellerin önderi. 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

ĥūblar sulšānı [6] güzeller sultanı; güzellerin en başta geleni. 

M35/I/2 n‟ola biŋ cān ile olsam ķulı ķurbānı dervíşüŋ / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/III/2 dem-ā-dem ġamze-i cellādı ādemler helāk eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M35/V/2 vücūdın ģaķ belādan ŝaķlasun ʿömri mezíd olsun / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M38/I/2 ĥūblar sulšānı cānlar cānı ĥānlar ĥānıdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

2. güzel, hoş. 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

3. yakışan, yaraşan. 
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G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

4. makbul, beğenilen. 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

ĥūb olmaķ [3]  

1. güzel olmak, hoş olmak. 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

2. güzelleşmek. 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

3. makbul olmak, beğenilmek. 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

 ĥūb-rū [1] güzel yüzlü, güzel (kimse). 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

 ĥuceste-ĥıŝāl [1] mübarek yaradılışlı, mübarek hasletlere sahip kimse║Şeyhülislam 

Ebussuud Efendi. 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

 ĥudā [10] Allah. 

K14/31 ne şeref virdi ĥudā ŝuffa-i ķadrüŋde şehā / ķayser ü ĥusrev ü dārā bulımaz ŝaff-ı niʿāl 

K24/21 çünkim derūn-ı dilden o dem niyyet eyledüm / ķıldı şerefde šāliʿümüŋ encümin ĥudā 

K26/50 idüp vücūdını bāġ-ı cihānda berĥordār / devām-ı devletini eylesün ziyāde ĥudā 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

ĥudā-yı ʿazze ve cell [1] aziz ve şanı yüce Allah. 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

ĥudā-yı bí-niyāz [1] muhtaç olmaktan münezzeh olan Allah. 

Ş1/11 ŝafā-yı ķalb ile šurup nemāza / niyāz eyle ĥudā-yı bí-niyāza 

ĥudā-yı kirdigār [1] fa‟âl-i mutlak olan Allah. 
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K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

ĥudā-yı lā-yenām [1] uykudan münezzeh olan Allah. 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

ĥudā-yı lem-yezel ü bí-zevāl [1] yok olmayan, zeval bulmayan, baki Allah. 

G330/1 ĥudā-yı lem-yezel ü bí-zevāl ģaķķı içün / resūl-i kevn ü mekān ile āl ģaķķı içün 

ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl [1] koruyan, gözeten, her hususta kendisine güvenilen yüce Allah. 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

ĥudā-yı müsteʿān [2] kendisinden yardım dilenen Allah. 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

ĥudā-yı müteʿāl [2] yüce Allah. 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

K18/46 derecātuŋı refíʿ eyleyüben her laģţa / vire biŋ kaʿbe śevābını ĥudā-yı müteʿāl 

ĥudā-yı raģmān [1] bütün kullarına merhamet eden Allah. 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

ĥudā göstermesün [2] “Allah göstermesin.”, “Allah yazdıysa bozsun”. 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

ĥudāyā [1] Allah‟ım! 

Ş2/47 ĥudāyā benven ol pür-ģayret-i ʿışķ / vücūdum seyle virdi ġayret-i ʿışķ 

 ĥudā-bín [1] Allah‟ı gören║cennete giden? 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 

 ĥudāvend her şeyin sahibi olan Allah. 

ĥudāvend-i mecíd [1] yüceliğine erişilemeyen ve her şeyin sahibi olan Allah. 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

 ĥudāvirdi [1] Hüdaverdi; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/160 biri daĥı ĥudāvirdi olupdur / ŝadā-yı ģüsni ķıldı ʿālemi pür 

 ģudūd “ģadd”in çoğulu; sınırlar, serhat. 

ģudūd-ı sücūd [1] secdelerin sınırları║Allah‟a boyun eğişin varabileceği son nokta. 

G166/1 maʿšūf oldı kaʿbeye vāv-ı vücūdumuz / irdi nihāyetine ģudūd-ı sücūdumuz 
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 ĥuk-ĥu <MÇ‟de „ĥok-ĥu‟> [1] domuz huylu, domuzlanan║inatçı, anlamamakta ve 

kabullenmemekte ayak direyen, anut. 

M1/V/8 her ĥuk-ĥūya pend itmek olmaz / gūş-ı ģımāra šaķma leʾāli 

 ĥulķ [1] yaradılıştan olan haslet, tabiat, cibilliyet. 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

ĥulķ-ı ʿaţím [2] yüce hasletlere sahip yaradılış. 

K1/32 elšāf ü ʿināyetler idüp rabb-i müheymin / ķılmışdı anı ĥulķ-ı ʿaţímiyle mürebbā 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

ĥulķı ģasen [1] güzel yaradılışlı, iyi huylu. 

G186/3 kerbelā-yı ģüsnüŋüŋ meydānına ey ĥulķı ģasen / başumuz šop eyleyüp merdāne gelmişlerdenüz 

ģulle elbise, giysi. 

ģulle-i cennet [2] cennet elbisesi║sancak kumaşı. 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

ģulle-i istebraķ [2] “istebrak” adı verilen sırmayla dokunmuş kumaştan yapılmış elbise║(bitkiler 

bağlamında) yapraklar ve çiçekler. 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

K26/2 çıķardı ģulle-i istebraķın nebātātuŋ / şecerleri ķara çullarda ķodı bād-ı şitā 

ĥumār [1] içkiden sonra gelen baş ağrısı, sarhoşluğun verdiği sersemlik ve mahmurluk. 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

ĥum-ĥāne şarap küplerinin bulunduğu yer, meyhane. 

ĥum-ĥāne-i vaģdet [1] vahdet meyhanesi. 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

 ĥūn kan. 

ĥūn-ı dil [1] gönül kanı║üzüntüden, derin kederden kaynaklanan gözyaşları. 

G295/4 şu deŋlü ĥūn-ı dil aķıtdı çeşmüm / ciger ķanıyla šoldı reh-güźārum 

ĥūn-ı zaĥm [1] yara kanı, yaradan akan kan. 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

 ĥūní [1] kanlı, kan dökmeye alışık, kâtil, zalim. 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 
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G461/1 muntażırdur saŋa ölümlülerüŋ ey ĥūní / gel e şād eyle sevündür bir alay maģzūnı 

ĥūní vü cevvār [1] kan dökücü ve zalim. 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

 ģūr [4]  

1. cennet kızı, huri. 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

1.1. huri║huri kadar güzel sevgili. 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

ģūr-i cinān [2]  

1.1. cennetlerdeki huriler  ok. 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-i cināna tír 

1.2. cennet hurisi║cennet hurisi kadar güzel sevgili. 

G141/3 var iken kūyuŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

ģūr-i melek-símā [1] melek yüzlü huri. 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

ģūrü‟l-ʿín [1] iri gözlü; gözünün siyahı çok siyah, beyazı çok beyaz olan huri. 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

ģūr-peyker [1] huri yüzlü; huri kadar güzel yüzlü (dilber/sevgili). 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

ĥurrem [2] canlı, taze, taravetli║sevinçli, şen. 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

G460/2 yapılmış idi der-i ġam ʿadū dehānı gibi / açılmış idi gül-i bāġ-ı dost ĥurrem idi 

 ģūr-ŝıfat [2] melek sıfatlı, meleklere benzeyen. 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

 ĥurşíd [8] Güneş. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

K24/13 ġarķ eylemiş vücūdını nūr-ı kerāmete / ĥurşídveş libāsını ķılmış ķamu ʿabā 
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K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

ĥurşíd-i ʿālem-tāb [1] âlemi aydınlatan Güneş. 

G489/2 źerreye ĥurşíd-i ʿālem-tābdur viren vücūd / gün gibi bildüm ki mihrüŋdür ķılan peydā beni 

ĥurşíd-i ʿālí-şān [1] yüce şanlı Güneş║tepe noktasındaki Güneş║(güzelliği) herkesçe bilinen, 

(güzelliğinin) zirvesindeki dilber.  

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

ĥurşíd-i cihān [2] cihanın Güneş‟i. 

K7/7 gice gündüz getürür kendüye nūrāniyyet / meh-i tābān ile ĥurşíd-i cihānuŋ seferi 

 aşk cezbesi. 

G111/5 sínemi niteki ĥurşíd-i cihān ey yaģyā / ceźbe-i ʿışķ beni yār-i semen-būya çeker 

ĥurşíd-i cihān-ārā [1] cihanı süsleyen Güneş. 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

ĥurşíd-i gerdūn [1] feleğin Güneş‟i, gökyüzündeki Güneş  Akyıldız. 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

ĥurşíd-i ĥayāl(i) [1] hayal(i) güneşi, (bir kimsenin) zihinde Güneş gibi beliren suret(i). 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

ĥurşíd-i ʿışķ [1] aşk Güneş‟i. 

G116/4 üftāde-i maģabbeti ĥurşíd-i ʿışķ ile / şebnem-miśāl ʿālem-i bālāya ŝaldılar 

ĥurşíd-i nūrāniyyet(i) [1] nurluluğu(nun) Güneş‟i; (beyaz saçları ve sakallarıyla) güneş gibi nurlu 

yüz(ü). 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 

ĥurşíd-i raĥşān [3] parlak Güneş.  

şarka garba giden parlak Güneş  Kanuni Sultan Süleyman. 

M18/I/4 şarķ u ġarbı seyr iden ĥurşíd-i raĥşāndur gelen 

cemal şehri içinde parlak bir Güneş  sevgili. 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 
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sevgi ve muhabbet ülkesinin parlak Güneş‟i  sevgili. 

G506/4 çiçekler gibi ʿāşıķlar gözin açdı seni gördi / eyā mihr ü maģabbet ilinüŋ ĥurşíd-i raĥşānı 

ĥurşíd-i seʿādet [1] saadet Güneş‟i║Defterdar İskender Çelebi. 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

ĥurşíd-i tābdār [1] parlak Güneş. 

aşk ülkesini aydınlatan parlak Güneş  sevgilinin güzel yüzü.  

G71/1 keşf eyledi vilāyet-i ʿışķı cemāl-i yār / dünyā yüzini niteki ĥurşíd-i tābdār 

 ĥurşíd-miśāl [1] Güneş‟e eş. 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

 ĥurşíd-šalʿat [1] Güneş yüzlü; yüzü Güneş‟e benzeyen║Mürekkepçi Recep. 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

 ģurūf [2] “ģarf”in çoğulu; harfler. 

K19/46 ģurūfına naţar eyle ʿuyūn-ı ʿibretle / ŝıfāt-ı źāt-ı cemílüŋ ki eyledüm tedvín 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

 ĥusrev [2] 

1. hükümdar, padişah. 

ĥusrev-i ĥāver [2] gün doğusunun hükümdarı, doğunun hükümdarı║Güneş. 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

ĥusrev-i ĥūbān [2] güzeller padişahı. 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

ĥusrev-i mülk-i süĥen [1] söz ülkesinin hükümdarı║Yahya. 

K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

ĥusrevā [1] padişahım! 

G186/1 ĥusrevā derd ü ġamuŋla yane gelmişlerdenüz / derdmendüz ķapuŋa dermāne gelmişlerdenüz 

2. Meşhur Sasani hükümdarı ismidir. İran tarihinde adı Hüsrev olan birkaç hükümdar vardır. İran 

dışında genel olarak Sasani hükümdarlarını ifade eden bir isim olarak kullanılır olmuştur. Klasik 

Osmanlı şiirinde bahsi geçen Hüsrev isimli hükümdarlardan biri Nûşirevân-ı Âdil lakabıyla 

meşhur olan I. Hüsrev‟dir. Osmanlı şiirinde adalet timsali olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğeri 
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ise Husrev ü Şîrîn ve Ferhâd ü Şîrîn hikâyelerinin kahramanı olan, Hürmüz‟ün oğlu  II. 

Hüsrev‟dir. Hüsrev-i Pervîz de denen bu hükümdar, Nûşirevân-ı Âdil‟in torunudur. 

ĥusrev ü rüstem, ĥusrev ile rüstem-i zāl [2] Husrev ve Rüstem-i Zâl║Şah İsmail‟in ülkesinin 

adalet ve kahramanlık timsalleri. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

K14/25 ķapusı ķulıdur iskender ü dārā vü ķubād / bendesi bendesidür ĥusrev ile rüstem-i zāl 

2.1. Husrev-i Pervîz. 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

ĥusrev ü cem ü dārā [2] Husrev, Cem ve Dara║Şah İsmail‟in ülkesinin adalet ve ihtişam timsali 

efsanevi hükümdarları. 

K12/17 şeh-i cihān ü memālik-sitān süleymān ĥān / ki ķulınuŋ ķulıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

K26/28 muģíš-i baģr-i meʿāní sikender-i śāní / ķapusı ķullarıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

3. Minûçihr‟in nedimlerinden Husrev mahlaslı Türk asıllı şair Efzaleddin İbrahim bin Ali. Türk 

edebiyatında “sultân-ı şuarâ” olarak kabul edilen isimlerdendir. 

ĥusrev-i şírín-zebān olmaķ [1] tatlı sözlü Husrev ile aynı seviyeye ulaşmak, sultân-ı şuarâ olmak.  

G291/7 kemāl-i sūz ile budur ümídüm ey yaģyā / ġazelde ĥusrev-i şírín-zebān olam yüriyem 

4. Edirne Şehrengizi‟nde anılan güzellerden birinin adı. 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

ĥuŝūŝ [1] haslık, bir şeye ya da kimseye münhasır olma. 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

ĥuŝūŝā, ĥuŝūŝā kim [2] özellikle, bilhassa, hele ki, üstelik. 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

Muk14/2 saŋa ʿālemde evlenmek olur mı / ĥuŝūŝā kim ışıķlardan olasın 

 ĥūşe salkım, hevenk. 

ĥūşe-i engūr [1] üzüm salkımı  havai fişeklerin kıvılcımları. 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

 ĥuşūʿ [1] boyun eğiş, alçak gönüllülük ve samimiyetle Allah‟ın karşısında durma hâli. 

Tanıkta riya karışmış bir huşu hâli söz konusudur. 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

 ģużūr [5]  
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1. iç rahatlığı, asayiş, hâlinden memnun olma durumu. 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

G66/1 elem-i ġurbet ile dilde ġam-ı fürķat var / ne sürūr ü ne ģużūr ne refāģiyyet var 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

ģużūr-ı ķalb [1] kalp huzuru, gönül rahatlığı, asayiş. 

G363/2 başınuŋ ġavġāsı çoķ hergiz ģużūr-ı ķalbi yoķ / kendüyi dünyā içün zaģmet viren nā-dānı ķo 

ģużūrı uçmaķ [1] huzuru kaçmak, dirliği bozulmak. 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

2. nezd, kat, yan. 

ģużūr-ı ģaķķa gitmek [1] Hakk‟ın huzuruna gitmek║ölmek. 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

ģużūr-ı şāh-ı cihān [1] cihan padişahının (=Kanuni Sultan Süleyman‟ın) huzuru (=nezdi, katı, 

yanı). 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

ģüccet delil, burhan; makbul senet, vesika. 

ģüccet-i terk-i menāhí [1] yasakları terketmenin delili/vesikası║sakal-ı şerîf. 

Ş2/25 yüzidür lemʿa-i nūr-i ilāhí / ĥašıdur ģüccet-i terk-i menāhí 

 hücūm saldırı, üstüne yürüme. 

hücūm itmek [2] hücum etmek. 

1. saldırmak. 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

2. sert eleştiriler ve ithamlarla saldırarak bir kimseyi hırpalamak. 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

 ģükm [4] 

1. emir, buyruk. 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

2. hâkimiyet, emri altında bulundurma, siyasi otorite. 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kerre 
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ģükm eylemek, ģükm itmek [2] hükmetmek, hâkimiyeti altına almak. 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

ģükmine rām eylemek [1] hâkimiyeti altına sokmak. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

ģükmine rām olmaķ [1] buyruğuna itaat etmek, boyun eğmek, siyasi otoritesine bağlanmak. 

M11/I ģükmine rām olmazuz biz degme sulšān oġlınuŋ / ķulıyuz ķurbānıyuz adiyle ʿośmānoġlınuŋ 

ģükmine tābiʿ olmaķ [1] buyruğuna itaat etmek, boyun eğmek, siyasi otoritesine bağlı kalmak. 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

3. nüfuz, siyasi vesayet. 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

4. sultan. 

ģükm-i şeríʿat [1] dinin sultanı, İslam şeriatinin sultanı║Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

5. ferman. 

ģükm-i şeríf [1] fermân-ı hümâyûn. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

 hümā [5] yükseklerden uçup hiçbir zaman yere inmediğine, başına konduğu ya da üstüne 

gölgesini saldığı kimselere mutluluk getirdiğine inanılan efsanevi bir kuş, devlet kuşu. 

K12/28 naţar idince şükūh-ı gürūh-ı leşker ile / ģamāme gibi düşer yire döne döne hümā 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

hümā-yı himmet [3] himmet hüması, gayret hüması. 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

1.1. himmet hüması║(Kanuni Sultan Süleyman‟ın) manevi gücünün yüksekliği. 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

K26/30 ʿulüvv-i rifʿatine nüh sipihr bir pāye / hümā-yı himmetinüŋ zír-i bāli ʿarş-ı ʿalā 

hümā-yı rūģ [2] ruh hüması, hümaya benzeyen ruh. 

M4/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 
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G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

hümā-yı salšanat [1] saltanat hüması, şehinşahlık hüması, kudret hüması║Yavuz Sultan Selim. 

K2/19 nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān yaʿní hümā-yı salšanat / ģākim-i ʿālí-himem şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān 

 hümā-pervāz [1] Hüma uçuşlu║yükseklerde uçan║sevgili. 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

 hüner [7]  

1. bilgi, ustalık ve maharet isteyen ince sanat, marifet. 

K22/48 şeref-i maʿrifetem šoġrulıġ ile hünerüm / oldı ʿālemde baŋa ʿörf ü iżāfet ʿunvān 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

Ş1/31 baŋa fiʿl-i menāhí muʿteberdür / günāh itmek yanumda bir hünerdür 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

1.1. sanatta ve fende üstadlık. 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

2. irfan, edep║sanatta ve fende üstadlık. 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

hüner ʿuryānı [1] marifet çıplağı, edepten ve irfandan yoksun kimse. 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

 hürmüz [1] Umman Körfezi ile Basra Körfezi arasında yer alan Hürmüz Boğazı. 

K32/1 fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ / irdi erbāb-ı ţafer-peykerümüz hürmüze çaķ 

 ģüseyn-i kerbelā Kerbelâ‟nın Hüseyin‟i; Hazreti Hüseyin. 

ģüseyn-i kerbelā ģaķķı [1] Kerbelâ‟nın Hüseyin‟inin hakkı için; (güzeller güzeli) Hazreti 

Hüseyin‟in hakkı ve hürmeti için. 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

 ģüsn [29] güzellik, letafet. 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 
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M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/IV/1 gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

Ş1/160 yanaldan gün gibi ģüsni çerāġı / eridi ehl-i ʿışķuŋ baġrı yaġı 

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

G37/3 śāní ola mı hergiz ģüsn ile saŋa yūsuf / bu lušf ile bu ģüsne ne śāní vü ne śāliś 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

ģüsn-i cemíl [1] mükemmel güzellik, olağanüstü güzellik. 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

ģüsn-i edā [1] eda güzelliği, söyleyiş güzelliği, güzel tarz. 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

ģüsn-i ģasen [1] Hasan‟ın güzelliği. 

Ş2/271 güzelde ān olur dirler nihāní / bugün ģüsn-i ģasende gördüm anı 

ģüsn-i ĥaš <MÇ‟de G37/4‟te „ģüsn ü ĥaš‟> [2]  

1. güzel el yazısı. 

Ş2/266 biri bir ĥūb-ı kātib ģamza bālí / ki olmaz ģüsn-i ĥaššınuŋ miśāli 
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2. güzel yazı yazma sanatı, hat sanatı. 

G37/4 śülśin ĥašuŋuŋ yazmaz yāķūt bu lušf ile / gerçi ki saŋa oldı ģüsn ü ĥaš ile vāriś 

ģüsn-i ĥišāb [1] güzel hitap, latif tekellüm. 

Ş1/141 yapaydı göŋlümi ģüsn-i ĥišābı / olurdı kaʿbe yapmışca śevābı 

ģüsn-i kelām [1] güzel söz. 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

ģüsn-i rāy ü fikret [1] ileri görüşlülük ve yerinde kararlar. 

K28/14 her yire virdi behār-āsā niţām ü intiţām / āŝaf-ı rūşen-żamírüŋ ģüsn-i rāy ü fikreti 

ģüsn ili [9] güzellik ülkesi. 

M17/IV/3 eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

Ş2/207 olaldan gün gibi ģüsn iline şāh / bütün dünyā didi yarıcuŋ allāh 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G442/4 düşmeni gibi ŝımaz ķullarınuŋ ĥāšırını / dostum ģüsn iline şāh olıcaķ şāh gibi 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

G500/2 dostum şāh-ı velāyet ķılıcı ģaķķı içün / gün gibi ģüsn iline eylediler şāh seni 

ģüsnine germ olıcı [1] güzelliğiyle gururlanan, güzelliğine güvenip kibirlenen. 

G447/4 ģüsnine germ olıcı güzeller ʿaceb midür / gāhí bürūdet eylese devr-i zemān gibi 

ģüsnine kemāl irişmek [1] güzelliği doruk noktasına ulaşmak. 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

ģüsnine maġrūr olmaķ [2] güzelliğiyle gururlanmak, güzelliğine güvenerek kibirlenmek. 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

ģüsn ü bihā [1] güzellik ve cazibe. 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

ģüsn ü cemāl [5] güzellik ve letafet. 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 

G483/3 āyíne gibi gözde vü göŋülde yir ider / her kim ki ola ģüsn ü cemālüŋ muķābili 
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Muk10/1 bu ne ģüsn ü cemāl olur yā rab / baķıcaķ ʿaķl ü fikr olur maʿdūm 

ģüsn ü ĥulķ [3] güzellik ve güzel tabiat/huy. 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

ģüsn ü lešāfet [1] güzellik ve latiflik/hoşluk. 

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 

ģüsn ü melāģat [2] güzellik ve tatlılık. 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G483/6 ģüsn ü melāģatüŋ gibi deryā-yı ʿışķumuŋ / ʿālemde ne nihāyeti vardur ne sāģili 

 hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí [1] “ebedî hayat ile diri ve baki olan ancak Allah‟tır.” 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

 hüveydā [4]  

1. aşikâr, zahir. 

G134/3 firāķ-ı ŝūret-i ģālüm viŝāl-i maʿneví ancaķ / cemāl-i bā-kemāli ʿayn-ı maʿnāda hüveydādur 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

2. ortalıkta olan, kendini gösteren. 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

3. saf, aydın, nurlu. 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

hüveydā itmek [3]  

1. göstermek, ifşa etmek, izhar etmek.  

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

2. duyurmak. 

G115/4 hū diyen hū işidür ķāf-ı ģaķíķatde begüm / kendüŋi naʿre-i hū ile hüveydā idegör 

3. keşfetmek, açığa çıkarmak, izhar etmek║bulmak, erişmek. 

G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

hüveydā olmaķ [6] ortaya çıkmak, belirmek, görünür olmak. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

M1/I/6 ʿayn-ı maʿāşı kör olmayınca / bunuŋ gibiler olmaz hüveydā 
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G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

G360/1 mirʾāt-ı dilde oldı hüveydā cemāl-i hū / celle celālühudan irişdi celāl-i hū 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 
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1.3. -I/ʿI- 

 ıraġ, ıraķ [3] uzak. 

M15/III/1 cennet-i kūyuŋ olupdur ehl-i dünyādan ıraķ / varamazlardı ķapuŋa olmasa ʿışķuŋ burāķ 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

ıraġ itmek [1] uzaklaştırmak, uzak tutmak. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

ıraġ olmaķ [14]  

1. uzak durmak, yaklaşmamak. 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

2. uzaklaşmak. 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

3. ayrı düşmek, ayrılmak. 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa  

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

4. ayrı durmak, yanından ayrılmak. 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

ıraķdan [3] uzaktan. 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

ıraķdan bir selām virmek [1] uzaktan bir selam vermek. 
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G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

ıraķdan seyr itmek [1] uzaktan seyretmek, yanına yaklaşmamak. 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

ıraķlarda maķām eylemek [1] uzaklarda mesken tutmak, uzaklara gidip kalmak. 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

ıraķlardan [1] uzaklardan. 

M15/VII/2yol gibi boynum burup ķaldum ġaríb ü mübtelā / döndüm ey yaģyā ıraķlardan didüm itdüm duʿā 

 ırmaķ [10]  

1. akarsu, nehir. 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

2. uzağa düşürmek. 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

 ıŝlāģ doğrultma, düzeltme, onarma, iyi hâle sokma, güzelleştirme. 

ıŝlāģ ķılmaķ [1] (misvak ve sünnet bağlamlarında) ucundan bir santim kadar soyarak 

şekillendirmek. 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

ıŝlāģa gelmek [1] bir öğüdü ya da ihtarı dikkate alarak aklını başına toplamak, ibret almak, 

uyanmak. 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

 ıŝmarlamaķ [1] birinden bir şey yapmasını istemek; havale etmek; tembihlemek. 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 
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 ışıķ [7] bir sınıf Kalenderî dervişi. K7, Muk 4, Muk14 ve Muk15‟te Yahya‟nın husumet 

içerisinde bulunduğu çağdaşı, aynı zamanda bir gezginci derviş olan Hayâlî Bey‟den 

bahsedilmektedir. 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde saķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

Muk14/2 saŋa ʿālemde evlenmek olur mı / ĥuŝūŝā kim ışıķlardan olasın 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

 ʿışķ [75] aşk, bir kişiye karşı duyulan şiddetli sevgi. Edebiyatta aşk, beşerî/mecazi ve 

hakiki/ilahi olarak iki farklı şekilde yer alır. Mecazi olan, fani varlıklara karşı duyulan; ilahi olan 

ise yüce yaratıcıya duyulan şiddetli sevgi ve arzudur. Mutasavvıflar Allah‟a akıl yoluyla 

varılamayacağını, O‟na ancak sevmek yoluyla vasıl olunacağını savunmuşlardır. Tasavvufta 

Allah‟a ulaşabilmenin yegâne yolu aşktır. 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

M15/III/1 cennet-i kūyuŋ olupdur ehl-i dünyādan ıraķ / varamazlardı ķapuŋa olmasa ʿışķuŋ burāķ 

M16/II/2 ʿışķ ile faĥr iderin źerrece ʿār idimezin / gevher-i eşkümi pāyine niśār idimezin 

M28/V/1 bí-kes ü bí-çāre vü bímār olup yaģyā gibi / šoldı ʿışķum ʿāleme mihr-i cihān-ārā gibi 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

Ş1/183 belāsın başuma aldum cihānuŋ / görinmez bir ķażādur ʿışķı anuŋ 

Ş2/45 cān atup ʿışķına şāh-ı cihānuŋ / girür yanar oda yolında anuŋ 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G21/2 ʿışķuŋla nā-tüvān ü żaʿíf olduġum benüm / bir gün ola ki merģametüŋe ola sebeb 

G33/3 olmayan mihri ile māní-i naķş-i ezelí / ʿışķuŋ āyínesine źerrece virmez ŝūret 

G35/2 ʿışķum behārı açdı gözümüŋ şükūfesin / uçurdı mürġ-i ĥˇābumı ŝavt-i ŝadā-yı dost 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G59/1 ġanídür ʿışķ ile göŋlüm ne mālüm ne menālüm var / ne vaŝl-ı yāre ĥandānem ne hicrāndan melālüm var 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 
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G79/1 rind olan maʿşūķını fāş eylemez mestūr ider / ġayriler ʿışķ ile emmā kendüyi meşhūr ider 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

G90/1 beni ĥandān iden bir serverüŋ ʿışķı sürūrıdur / çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil kemāl-i şevķ-i nūrıdur 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

G115/1 göŋlüni ʿışķ ile deryā-yı muŝaffā idegör / yirleri gökleri kendüŋde temāşā idegör 

G122/1 sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur / gün gibi envār-ı ʿaynı ʿışķ ile hem-vār olur 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

G242/5 bir ten mi var ki ʿışķ ile ķurbānuŋ olmasun / bir cān mı var ki rūz-i viŝāle adaķ degül 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G258/2 ehl-i ģāl olur šolar gün gibi ʿışķından cihān / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dünyāda ĥālí görmedüm 

G275/1 gelüŋüz ʿışķ ile dívāne vü şeydā olalum / yaķalar çāk idelüm ĥalķa temāşā olalum 

G284/4 gāh olur soyınurın ʿışķ ile ebdāl olurın / ķara çullar geyürür baŋa şeb-i hicrānum 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķun ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 
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G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

G356/2 gözi açuķlardan olduķ encüm-i seyyāreveş / anı taģŝíl eyledük ʿışķ ile bídār olmadan 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

G446/7 fāní-i mušlaķ olur nūr-ı muģaķķaķ olur / ölmege cānlar viren ʿışķ ile yaģyā gibi 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G464/4 ġavġāya ŝaldı başumı ʿışķum ceres gibi / bu ŝūret ile deyr-i münaķķaşdeyem daĥı 

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

ʿışķ-ı bí-pāyān [2] sonsuz aşk, sınırsız aşk, tükenmez aşk. 

G400/1 derdümüzden derdümüz yoķ ʿışķ-ı bí-pāyān ile / źevķümüz vardur ziyāde şevķ-i meh-rūyān ile 

G495/1 yüzüme urmaŋ ģabíbüŋ ʿışķ-ı bí-pāyānını / ola kim derdin viren bir gün vire dermānını 

ʿışķ-ı cānān [1] sevgiliye duyulan aşk  Yahya‟ya ahiret yoldaşı. 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

ʿışķ-ı dil-ber [3] sevgiliye duyulan aşk. 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

G463/2 ʿışķ-ı dil-ber yoluma geldi ģarāmíler gibi / ŝoydı ben dívāne vü şeydāyı ʿuryān eyledi 

ʿışķ-ı dil-dār [1] sevgiliye duyulan aşk  Mansur‟un hâlinin “sebeb”i (=sebep║ip) 

G28/1 yoluŋa ölmege cānlar virene itme ʿaceb / ʿışķ-ı dil-dār durur ģālet-i manŝūra sebeb 

ʿışķ-ı dost [1] dosta/sevgiliye duyulan aşk. 
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G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

ʿışķ-ı ģaķ [1] Allah aşkı. 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

ʿışķ-ı lā-yezāl [1] zeval bulmayan Allah‟a duyulan aşk. 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

ʿışķ-ı leylí [1] Leyla‟ya duyulan aşk. 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

ʿışķ-ı mecāz [1] mecazi aşk, beşerî aşk. 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

ʿışķ-ı münír [1] manevi aydınlık bahşeden aşk, insanı manevi bakımdan yücelten aşk. 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

ʿışķ-ı nigār [1] sevgiliye duyulan aşk. 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

ʿışķ-ı nihān [1] gizli aşk. 

M20/II/3 ʿışķ-ı nihāna derd-i derūna devā ola 

ʿışķ-ı pāk [5] tertemiz, halis, saf, katışıksız aşk. 

G224/5 her laģţa terbiyetler idüp ʿışķ-ı pāk ile / yaģyā ķuluŋı pādişehüm ādem eyledüŋ 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 

G486/4 bu ʿışķ-ı pāk ile yoluma kimse mi gelür / baģr-i revān gibi ele virmem boġazumı 

ʿışķ-ı pinhān [1] gizli aşk. 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

ʿışķ-ı yār [2] sevgiliye duyulan aşk. 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

ʿışķ āteşi [5] aşk ateşi. 

M1/III/7 el-ģamdüli‟llāh ķāl oldı ķalbüm / ʿışķ āteşinde yandum yaķıldum 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 
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ʿışķ bāzārı [2] aşk pazarı. 

M38/V/1 ʿışķ bāzārında derd ehlini baķduķça alur / çeşm-i mestini temāşā eyleyen ģayrān ķalur 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

ʿışķ cāmı [1] aşk kadehi, aşk şarabı. 

G416/3 sāķiyā ʿāşıķ-ı dívāne vü āvārelere / ʿışķ cāmın içürüp ĥalķa temāşā eyle 

ʿışķ ehli [11] aşk ehli; âşıklar. 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

G57/5 ʿışķ ehlini ŝanma ģasret-i dídār-ı yār olur / göŋül gibi bir āyíne-i źü‟l-cemāli var 

G135/2 ŝofí ʿışķ ehlini sulšān-ı vilāyet aŋlamaz / anuŋ içün kendüzin ʿuşşāķdan evlā umar 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

ʿışķ eli [2] aşkın eli. 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

ʿışķ esrārı [1] aşk esrarı, aşk sırları. 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

ʿışķ ile [4] aşkla, şevkle, can atarak. 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

ʿışķ ile be-nām olmaķ [1] aşkla nam salmak. 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

ʿışķ ile delürmek [1] aşkla aklını kaybetmek, aşkı galip gelerek aklî melekelerini devre dışı 

bırakmak║gönlün aklı yenmesi. 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

ʿışķ odı [1] aşk ateşi. 
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G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

ʿışķ ola [1] “aşk olsun”; çok beğenilen bir şey karşısında takdir ifadesi olarak kullanılır. 

Muk7/1 raģmí didükleri dil-ārāmuŋ / reng-i rūyine ʿışķ ola her bār 

ʿışķ yolı [7] aşk yolu. 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendin belürde nāle vü āh ü fiġān ile 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

G479/3 irimez leylíye şol kimse ki mecnūn olmaz / ʿışķ yolında ķalur fikr ü firāset feresi 

ʿışķına içmek (birinin)  [1] aşkına içmek, aşkı için içmek. 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

ʿışķ u müşg nihān olmaz [2] “aşk ve misk gizli kalmaz.”,  atasözü. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ u müşg olmaz nihān 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

 ʿıyāl [2] “ʿayyil”in çoğulu; aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kimseler; eş ve 

çocuklar. 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

 ʿıyān [7] gözle görünen, açık, belli, ortada, zâhir, aşikâr. 

G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

K2/35 ķara gün šoġa şeh ismāʿíl başına eger / āsitānuŋda ķuluŋ ķurbānuŋ olmazsa ʿıyān 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

ʿıyān eylemek, ʿıyān itmek [4] 

1. ortaya koymak, göstermek, peyda etmek. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķdaʿıyān eyledi gülistanı 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 
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G174/2 göŋüldekini ʿıyān eyledi ŝafāvetümüz / müríd-i baģr-i kemālüz maʿādin-i güherüz 

1.3. ortaya koymak║icra ederek göstermek. 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

ʿıyān bilmek [1] açıkça bilmek. 

K22/36 ʿayn-ı şerʿ ile ider ģāl-i reʿāyāya naţar / kimsenüŋ kimsede ģaķķını ķomaz bilse ʿıyān 

ʿıyān görinmek [1] apaçık görünmek. 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

ʿıyān olmaķ [5] ortaya çıkmak, anlaşılmak, görünür ve bilinir olmak. 

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

2. (meyve, yaprak, bitki bağlamında) bitmek, sürgün vermek. 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

 ʿıyş [1]  

1. yiyip içip eğlenme, gününü gün etme, iyi yaşama. 

Ş2/86 uyandı sāķiyān-ı devr-i eyyām / ala tā ʿıyş ile eyyāmdan kām 

1.1. ziyafet, şölen. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

ʿıyş-i ʿulūm [1] ilimler şöleni. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

ʿıyş eylemek [1] yiyip içip eğlenmek, gününü gün etmek. 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

ʿıyş ü ʿişret [1] ziyafet ve eğlence║sünnet düğünü. 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

ʿıyş ü ʿişret eylemek [1] yiyip içip eğlenmek, gününü gün etmek. 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

 ıżšırāb [3]  

1. ızdırap, maddi manevi acı, azap. 
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M14/V/1 mülģidínüŋ díni gibi illeri oldı ĥarāb / yandı evbāş evleri düşdi ziyāde ıżšırāb 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

1.1. ızdırap, maddi manevi acı, azap║titreyiş. 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 

ıżtırāb çekmek [1] ızdırap çekmek║çalkanıp durmak. 

K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 
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1.4. -İ/ʿĪ/ Ī- 

 ibā çekinme, kaçınma, razı olmama, ayak sürüme. 

ibā itmek [1] kaçmak, kaçınmak, razı olmamak, ayak sürümek. 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

 ʿibādet [9] Allah‟a sevgi, saygı ve bağlılığını arz etme, kulluk. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

Ş1/15 ʿibādet baŋa fikr-i yār olupdur / seʿādet miģnet-i dil-dār olupdur 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

Ş2/282 ʿibādet bāġınuŋ serv-i revānı / ţarāfet kānı şíve būstānı 

ʿibādet ehli [1] kulluk bilinci taşıyan, ibadette ihmale düşmeyen kimseler, âbidler. 

G355/1 ʿibādet ehline yār ol ʿabāsından fenā gelsün / serāy-ı ķalbüŋe sırr-i sürūr-ı evliyā gelsün 

ʿibādet içre olan dāla dönmek [1] ibadette olan dala (=ağaç dalı) / “عبادت” (=ibadet) kelimesi 

içinde olan dal harfine (د) dönmek║iki büklüm olmak. 

G351/5 ʿibādet içre olan dāla döndüm ey yaģyā / duʿā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

 ʿibādet-ĥāne [1] ibadet edilen yer, mabet. 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

 iblís [1] şeytan. Allah, Hazreti Adem‟i yarattığı zaman meleklerden ona secde etmelerini 

istedi. Tüm melekler secde ederken, o zaman meleklerin hocası konumunda olan şeytan benlik 

davası güderek secdeye yanaşmadı ve Allah‟ın rahmetinden kovuldu. Tanıkta memduhun 

kapısına doğrulukla secde etmeyenlerin şeytan gibi her yerden kovulacakları, hüsnikabul 

görmeyecekleri ifade edilmektedir. 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

 ibn-i celāl [1] Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi (ö. 1567). 

K27/10 ibn-i celāl ü mihr-i kerem müşterí-kemāl / kān-ı kemāl ü menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān 

 ibn-i kemāl [1] Osmanlı şeyhülislam ve şairi Kemal Paşazade (ö. 1534). 
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K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

 ibrāhím [4] 

1. Edirne ve İstanbul Şehrengizlerinde bu isimde iki dilber vardır. Ayrıca ışık dervişlerinden olan, 

Hayâlî‟nin de yakın arkadaşı olduğu anlaşılan, muhtemelen şair bir başka İbrahim‟den de bir 

kıtada vefatı dolayısıyla bahsedilmektedir. 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

Muk4/1 bilürler ŝaģíģ öldi ibrāhími / leşi derdmendüŋ ʿaceb oldı güm 

2. Kanuni Sultan Süleyman‟ın veziriazamı Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (ö. 1536). Aşağıdaki 

iki tanıkta cömertliği ve zorlu sefer koşullarını kolaylaştırması yönleriyle, ateş kendisi için 

gülbahçesine dönen Hazreti İbrahim‟e benzetilmektedir. 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

ibrāhím paşa [2] Makbul ve Maktul İbrahim Paşa. 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím paşa kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

Ş2/44 vezír-i aʿţam ibrāhím paşa / vücūdı ʿaķl-ı evvel oldı maģżā 

 ibrām [2] bıktırıncaya kadar ısrar etme, can sıkacak derecede zorlama ve üstüne düşme. 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

 ʿibret [1] 

1. karşılaşılan bir olaydan ya da durumdan çıkarılan ve uyanışa sebep olan ders. 

ʿibret almaķ [2] bir durumdan ya da olaydan kendine hisse çıkarmak, ders almak ve kendi hâlini 

düşünmek. 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

ʿibret göziyle seyr itmek [1] ibret gözüyle seyretmek, ibret gözüyle bakmak; dünyaya/olaylara 

kendine hisse çıkararak bakmak║hayranlıkla seyretmek. 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

2. kendi hâlini düzenlemek için bakılıp örnek alınacak kimse ya da şey. 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 



886 
 

 ʿibret-nümā [1] ibret gösteren, ibret veren. 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

 ibtidā başlama, başlangıç. 

ibtidā ķılmaķ [3]  

1. başlamak. 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

1.1. başlamak, başlatmak║(matla beyti bağlamında) söylemeye/yazmaya başlamak. 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

 ibtiźāl [1] izzetsizlik, itibarsızlık, horluk, hakirlik. 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

 iʿcāz [2]  

1. acze düşürme, mucize. 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

1.1. herkesi âciz bırakma, mucize, keramet║mucize derecesinde düzgün söz söyleme, az sözle 

çok şey anlatma ve yüksek eser vücuda getirme, belagatte en yüksek dereceye erişme. 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

 ʿicāzet [1] izin, ruhsat, cevaz. 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

 icrā yapma, yerine getirme, ikmal etme. 

icrā itmek [2] yerine getirmek, yapmak, ikmal etmek. 

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

icrā olmaķ [2] yerine getirilmek, yapılmak, ikmal edilmek. 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

ictimāʿ [1] toplanma, toplantı, cemiyet. 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

ictināb [1] sakınma, kaçınma, uzak durma; korkma, çekinme; geri dönme. 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 
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 iç [4] herhangi bir durumun, cismin, zamanın, topluluğun veya alanın kendi sınırları 

arasında bulunan kısmı, dâhil; dış karşıtı. 

K26/8 semāda gerd-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 

K4/10 içinde kürsíleri āşiyān-ı devletdür / ķırāʿat ehli ki var bülbül-i ĥōş-elģāndur 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

K21/13 dirlerdi aŋa ķalbe deper bir dilírdür / meydān içinde geldi bugün imtiģāna tír 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

K34/18 erkān içinde erlik ile olagör be-nām / ʿālemde erdişír gibi erdevān gibi 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl  

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

Ş1/96 içinde sāyiri seyyārelerdür / hevā-yı ʿışķ ile āvārelerdür 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 
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Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G162/2 ģasretinden dün gice ol gözleri mestānenüŋ / bezm içinde āteş-i sūzāna döndi cāmumuz 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

G289/1 ĥalķdan gizlenelüm tārik-i dünyā olalum / beyt-i aģzānumuz içinde muʿammā olalum 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

arasında 

2. vücudun ten ile elbise arasında kalan kısmı. 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

 iç-edükci-oġlı ĥurrem [1] İç edükçü oğlu Hürrem; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden biri. 

Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 

iç oġlanı [1] devşirmelerden saray hizmetine alınarak çeşitli devlet kademelerine aday 

olarak yetiştirilen gençler için kullanılan bir tabir. İç oğlanı adını almalarının sebebi Enderun 

denilen iç sarayda görevlendirmeleridir. 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 
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 içilmek [1] birileri tarafından içme işi yapılmak. 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

 içmek [12]  

1. bir içeceği, özellikle şarabı yudumlamak; nuş etmek. 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G73/4 gül gibi cām içen açılur gülzār ile / bir cām-ı mey arada hezārān hicāb açar 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G205/5 içeli cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí / kimse yaģyāyı görmedi ayıķ 

1.1. içki içmek. 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

Muk7/8 ĥānesinde erāźil ile içüp / ne revādur ki ola mest-i ĥumār 

1.2. içmek║Allah aşkıyla seher vakti ibadet etmek. 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

 içre [56] içinde, içerisinde; -d(A). 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / niteki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 

K13/15 cām-ı billūr içre ķalmış cürʿa-i meydür hemān / gün yüzüŋde görinen laʿl-i lebüŋ ey meh-cebín 

K13/31 sen süleymān devletinde gülşen içre her çiçek / šaķınur barmaġına bir ĥātem-i gevher-nigín 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

M4/IV/3 baķma cemāl-i dil-bere ŝūret-perest olup / āyíne içre ŝūrete ne iʿtibār ola 
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M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng  

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş1/163 temāşā eyle ģammām içre anı / görem dirseŋ gümiş serv-i revānı 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

Ş2/34 šolar rūz-i meŝāfı içre her gāh / ŝadā-yı āyet-i naŝrun mina‟llāh 

Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/128 olupdur ķulzüm-i naţm içre ġavvāŝ / sözi baģr-i ġazelde gevher-i ĥāŝ 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 
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G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

G459/3 külbe-i aģzānum içre olmadı bir laģţa kim / gözlerüm yaşı gibi göŋlüm períşān olmadı 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

Muk7/5 mıŝr-ı ģüsn içre šaŋ mı olsa ʿazíz / çihresinde çü ģüsn-i yūsuf var 

… içre olmaķ [1] … eder vaziyette olmak. 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

 içün [65] 

1. için, amacıyla, maksadıyla, -s(I)n diye. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥalĥāl 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

K10/4 āhū-yı lālezāra virür šavşan uyĥusın / şāhuŋ şikārı olmaġ içün ŝavt-i cūybār 

K13/34 yazmaġ içün levģ-i maģfūţa şehā evŝāfuŋı / bir devāt-ı āsümānídür sipihr-i heftümín 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

Ş2/239 emín olmaġ içün ĥalķuŋ dilinden / başında dil baġı var kākülinden 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 
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G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü abdāl eyledüm 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G398/2 ʿālemi yaķmaġ içün gün yüzlü cānānum benüm / āteş-i sūzāna dönmiş cāme-i zerrín ile 

G410/3 hey ne müşkildür ki şerrinden emín olmaġ içün / dost olmaķ lāzım ola düşmen-i bed-ĥˇāhuma 

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

G458/3 ĥāne-i cānuma mihri güneşi girmek içün / ŝāniʿ-i ķudret iki gözlerümi cām itdi 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

2. için, uğrunda. 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

3. -y(A) ayrılmış, -y(A) has, -y(A) mahsus. 

K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

4. sebebiyle. 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-ı semendinde zār zār 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 
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K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

5. hakkı için, hürmeti için. 

Ş1/42 cefāya ŝabr iden ŝādıķlar içün / bu dünyādan geçen ʿāşıķlar içün 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

6. hakkında, -y(A) dair. 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 

7. yararına. 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

 içürmek [3] içki vermek, içmesini sağlamak, içirmek. 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G416/3 sāķiyā ʿāşıķ-ı dívāne vü āvārelere / ʿışķ cāmın içürüp ĥalķa temāşā eyle 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

 ʿíd [2] bayram. 

K2/9 ʿíd erbāb-ı ģicāzı ĥoş müşerref eyledi / nitekim ʿāşıķları fikr-i viŝāl-i şāhidān 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

ʿíd-i eēģā [1] kurban bayramı║(kurbanın “yaklaşmak” anlamından hareketle) yaklaşma, yakın 

olma bayramı║(sevgiliye/padişaha yaklaşmanın ölmeye değer bir an olması yönüyle) can kurban 

edilecek bayram  sevgilinin ayağının toprağına erişmek. 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

ʿíd-i ekber [1] önemli hadiseler için yapılan görkemli şenlik║şehzadenin sünnet düğünü. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

ʿíd-i ģużūr [1] huzur bayramı; bayram günü gibi huzur içinde geçen iyi günler. 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

ʿíd-i mübārek [1] mübarek bayram  cennet bağının servisine benzeyen sevgilinin yakına 

gelmesi. 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

ʿíd-i saʿíd-i zāhidín [1] zahitlerin mübarek bayramı. 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

ʿíd-i viŝāl [1] vuslat bayramı, kavuşma bayramı. 
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K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

 idinmek [5]  

1. … olarak kabul etmek, … yerine koymak. 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

1.1.  … olarak görmek║kesbetmek. 

K6/13 ŝafā-yı ķalb ile ārām-ı cān idindiler / ŝadā-yı bülbül ile ŝavt-i ehl-i ķurʾānı 

2. … niyetine kullanmak. 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

3. sahip olmak. 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

iēlāl dalalete düşürme, yoldan çıkarma, azdırma. 

iēlāl eylemek, iēlāl itmek [2] dalalete düşürmek, yoldan çıkarmak, azdırmak. 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

K20/18 irişmemişdür anuŋ ʿayn-ı iʿtiķādına nūr / kimi ki ŝoģbet-i nā-pāk eylese iēlāl 

 idrāk [2] idrak, anlayış, akıl erdirme, feraset. 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

G322/6 seyr-i cemāl-i yāri idrāk ifāde itmez / perde olur şuʿāʿı mānend-i mihr-i raĥşān 

idrāk itmek [2] idrak etmek, anlamak, kavramak. 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

idrāk-i pāk [1] berrak idrak, halis ve parlak feraset. 

Ş2/14 olur ķadr ile merdüm dürr-i meknūn / virür idrāk-i pāk ü šabʿ-ı mevzūn 

 ifāde tefhim, anlama, algılama. 

ifāde itmek [1] tefhim etmek, anlamak, algılamak. 

G322/6 seyr-i cemāl-i yāri idrāk ifāde itmez / perde olur şuʿāʿı mānend-i mihr-i raĥşān 

 ifrít [1] cinlerin en korkunç, en azgın ve en şerli olanları║azgın ve şerli kimseler. 

M9/I/4 niçe ifrítlerüŋ ʿaynını giryān itdüŋ / niçe dívān-ı şeyāšíni períşān itdüŋ 

 iftiĥār [1]  

1. övünç sebebi. 
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G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

2. övünme, gururlanma. 

iftiĥār eylemek, iftiĥār itmek [2] iftihar etmek, övünmek, gururlanmak, bir şeye sahip olmaktan 

dolayı kendini yücelmiş saymak. 

K11/17 cānına minnet bilür begler ķapusı ĥıdmetin / pādişehler ķulı olmaġ ile eyler iftiĥār 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

 iftirā [1] bir kimseye asılsız bir suç yükleme, bühtan. 

M8/VI/6 ģayflar oldı aŋa iftirā ile gitdi / ģużūr-ı ģaķķa duʿā vü śenā ile gitdi 

 iġmāz görmezden gelme, göz kapama; tegafül. 

iġmāz itmek [1] görmezden gelmek. 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

iġmāz-ı ʿayn eylemek [1] gözünü yummak, görmezden gelmek. 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

iĥlāŝ [1] riyasız ve samimi olma, tam anlamıyla doğruluk. 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

 ihmāl [2] üzerine düşeni yapmama, herhangi bir konuda gerekli özeni göstermeme. 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

ihmāl eylemek, ihmāl itmek, ihmāl ķılmaķ [4] üstüne düşeni zamanında yapmamak, sonraya 

bırakmak; gereken ilgiyi göstermemek, kendi hâline bırakmak. 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

iģrām [1] hacıların örtündükleri dikişsiz beyaz elbise  kefen. 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

 iģsān [13] bağışlama, bahşetme; lütuf, inayet, kerem; bağış, hediye. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 
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K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

M47/3 ʿayndan ķašʿ-ı naţar aʿţam olupdur tāríĥ / yapdı bu menzili iģsān ile şāh-ı ģaremeyn 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

G354/3 ʿāşıķ itdüŋ ĥˇāb-ı ġafletden uyandurduŋ bizi / ķullarına ģaķ teʿālānuŋ büyük iģsānısın 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G382/2 aģsen-i taķvími gör dídār-ı ibrāhíme baķ / ʿışķ-ı pāki cānib-i mevlādan iģsāndur bize 

iģsān elini açmaķ [1] cömertçe ihsanlarda bulunmak. 

K11/16 gāh açar iģsān elini ģayder-i kerrārveş / gāh olur rūz-ı ġazā ķudret elinde źü‟l-feķār 

iģsān eylemek, iģsān itmek, iģsān ķılmaķ [4] vermek, bağışlamak, bahşetmek. 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

iģsān-ı bí-pāyān itmek [1] sonsuz ihsanda bulunmak. 

G78/4 gözümi açdı çiçekler gibi ʿışķ-ı lā-yezāl / ʿāşıķ iden ʿāşıķı iģsān-ı bí-pāyān ider 

iģsān-ı cefā [1] cefa ihsanı, ihsan olarak görülen cefa. 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

iģsān ü vefā [1] ihsan ve vefa. 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

iģsānı yirine eylemek [1] ihsanı hak edene/lâyığına vermek. 

M48/4 salšanat buldı maģallini zihí ʿavn-i ʿıyād / yirine eyledi iģsānı cihāndār-ı kerím 

 iģtimāl [4] 

1. olasılık, mümkün olma, imkân dairesinde bulunma. 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

2. vehim, endişe, korku. 
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iģtimāle vücūd virmek [2] menfi bir olayın ya da durumun gerçekleşmesi ihtimalini gözde çok 

büyütüp korkuya düşmek. 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G51/1 dem-i viŝāl idimez ʿāşıķ olanı ĥoşnūd / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

 ihtimām önem verme, gerekli özeni gösterme, üstüne düşme. 

ihtimām itmek, ihtimām ķılmaķ [3] önem vermek, özen göstermek, ince ince uğraşmak, üstüne 

düşmek. 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

 ihtirāʿ daha önce benzeri olmayan bir Ģeyi yapma ya da icat etme; daha önce 

denenmemiĢ bir Ģeyi deneme, buluĢ. 

ihtirāʿ eylemek [1] buluş yapmak║daha önce yapılmamış bir şeyi yapmak. 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

iģtirāķ tutuşup yanma. 

iģtirāķ-ı nār-ı hicrān [1] ayrılık/hasret ateşiyle yanıp tutuşmak. 

Ş1/5 nedendür iştiyāķ-ı rūy-i cānān / nedendür iģtirāķ-ı nār-ı hicrān 

iģtirām [2] tazim, riayet, hürmet. 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer liv 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

iģtirām ile selām [1] tazimle selamlama, önünde eğilme. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

 iĥtiŝāŝ [1]  

1. bir konu hakkında geniş bilgi ve deneyim sahibi olma. 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

iĥtiŝāŝ-ı cevr [1] eziyet konusunda ustalık derecesinde bilgili ve deneyimli olma║bu konudaki 

bütün bilgisini ve deneyimini âşığa yöneltme; yalnızca âşığa cevretme. 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

2. haslık, özgünlük. 

iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl [1] hayal özgünlüğü. 
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M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

 iģtiyāc ihtiyaç, gereksinim. 

iģtiyāc ķalmamaķ [1] işini görecek, yerini tutacak başka bir şey olduğu için artık gerekmemek. 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

 iĥtiyār [2] 

1. yaşlı, koca║pir. 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

2. pir. 

M14/I/1 mehdí-i devrān süleymān-ı zemānumdur benüm / iĥtiyārum seyyidüm şāh-ı cihānumdur benüm 

3. kendi karar ve isteğine göre hareket etme, irade, tasarruf. 

iĥtiyār elden gitmek [2] iradenin kaybolması, ne yapacağını bilemez hâle gelmek. 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

iĥtiyārı elde olmaķ [2] irade ve tasarruf yetisinin elde bulunması. 

Ş1/68 kişinüŋ elde olsa iĥtiyārı / murādınca geçerdi rūzgārı 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

4. seçme, beğenip kabul etme, tercih etme, yeğleme, yönelme. 

iĥtiyār eylemek, iĥtiyār itmek [7] seçmek, tercih etmek, beğenip kabul etmek, yeğlemek, 

yönelmek. 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

M17/II/3 ne deŋlü zaģmet ise iĥtiyār eyle firār itme / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M19/II/4  dārü‟l-ķarār-ı ʿuzleti var eyle iĥtiyār 

G68/7 jāle-i gülşen gibi olma hevāya münķalib / ŝofí-i ŝāfí gibi bir píri eyle iĥtiyār 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

 iģyā canlandırma, diriltme; memnun etme, şad etme; tamir etme, abad etme. 

iģyā eylemek, iģyā itmek, iģyā ķılmaķ [10] yeniden canlandırmak, diriltmek║ihsanıyla 

sevindirmek, memnun etmek, şad etmek, âdeta yeni hayat bahşetmek. 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 
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K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G330/5 efendi bir gice yaģyā ķuluŋı iģyā ķıl / dem-i mesíģ ile olan maķāl ģaķķı içün 

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

1.1. yeniden canlandırmak║(Eyüp Sultan Türbesi bağlamında) tamir ettirmek, eksiklerini 

tamamlamak, abad etmek. 

M2/IV/1 cihān šurduķça šursun pādişāh-ı āl-i ʿośmāní / ki iģyā eylemişdür bu mekān-ı kān-ı iģsānı 

iģyā olmaķ [1] hayat bulmak, dirilmek, canlanmak. 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

 iķbāl [1] 

1. iyi talih, kutluluk, bahtiyarlık. 

M18/IV/1 devlet ü iķbāl ü baĥt ü nuŝret-i yezdān ile 

2. bir şeye yüzünü döndürme, teveccüh etme, meyletme║karşılama, istikbal etme. 

iķbāl eylemek [1] bir kimseye ya da bir şeye teveccüh edip meyletme, ilgi gösterme║(eğilip etek 

öperek) usulünce istikbal etmek. 

G276/1 lāyıķ-ı taʿzím olan cānāna iķbāl eyledüm / dāmenin öpdüm egildüm ķaddümi dāl eyledüm 

 iķdām [3] gayret ve sebatla çalışma, sürekli uğraşma; ısrar etme. 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

iķdām ķılmaķ [2]  

1. gayret ve sebatla sürekli uğraşmak; ısrar etmek. 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 
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2. ayak basmak, adım atmak. 

G257/4 eyledüm rūyumı seccāde gibi ĥāk-i ķadem / ne ķılalum yüzüme baŝmaġa ķılmaz iķdām 

 iki [46] iki, sayı sıfatı. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K4/19 iki ķanatlu ķapular kitāb-ı esrārı / menārı nāme-i ģikmet rümūzı pinhāndur 

K5/49 ŝu üzre naķş-ı ŝabā gibi yazısı çıķmaz / bögürdelende ŝava ŝuyıdur iki yanı 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

K16/29 biri dívān-ı maʿlūmı biri āsār-ı manţūmı / šurur dergāh-ı ʿālísinde iki dürlü dívānı 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet  

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

Ş2/135 neden ikidür ol ebrū-yı mümtāz / bir ay başında iki ġurre olmaz 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 
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G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ĥālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda / pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

G370/2 esrār-ı ehl-i ʿışķa ebrūsı iki rādur / fāş olmasun cihāna ķalsun bu söz burada 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

iki adım yir [1] “iki adımlık” yer║“iki adım”lık mesafe. 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

iki ʿālem [3] iki cihan║dünya ve ahiret. 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

iki ʿālem leźźeti [1] iki âlem lezzeti║dünya ve ahiret safası. 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 

iki ʿālemde gülmesün, mesrūr olmasun [1] “iki cihanda gülmesin, mutlu olmasın”; “ne bu 

dünyada ne de ahirette yüzü gülsün” manasında beddua. 

G333/3 ʿālem-i derd ü ġam-ı cānānı iźʿān itmeyen / gülmesün hergiz iki ʿālemde mesrūr olmasun 

iki ʿālemde süleymānlıġ itmek [1] hem dünyada hem ahirette sultan olmak. 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 
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iki ayaġı çuķurda bir eli ķanda [1] yaşını başını iyice almış olup ölümü yaklaştığı hâlde ahiret 

hazırlığı yapmak yerine başkalarının canına malına kastetmek peşinde olan zulümkâr 

kimse║Rüstem Paşa.  

M9/III/7 her ne deŋlü yaramazlıķ var ise anda idi / iki ayaġı çuķurda bir eli ķanda idi 

iki bükilmek [1] tazim için öne eğilmek, yüz sürmek. 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

iki cihān [9] iki âlem║dünya ve ahiret. 

K9/48 vücūd-ı şāh-ı cihān gibi şāh-zādeleri / olalar iki cihān devletine erzāní 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

G80/6 iki cihānı kendüye ķayd-ı teʿalluķ eylemez / vaģdet-i ģaķ maģabbeti ʿāşıķı bir yaŋa ider 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 

iki cihān bir yaŋa olur ise [1] “iki dünya bir araya gelse”, bir olayın ya da durumun 

gerçekleşmesinin kesinlikle imkânsız olduğunu ifade etmek için kullanılan tabir. 

G296/3 virmeyeler iki cihāna seni / olur ise bir yaŋa iki cihān 

iki cihān faĥri [1] iki cihanın övünç kaynağı║dünyanın ve ahiretin medar-ı iftiharı║Hazreti 

Muhammed. 

K1/9  ol gice gelüp iki cihān faĥrine cibríl / lušf ile didi saŋa selām eyledi mevlā 

iki cihān sulšānı [1] dünyanın ve ahiretin sultanı║Allah. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

iki cihānda ber-murād olasın [1] “iki cihan saadetine erişesin, hem dünyada hem ahirette bahtiyar 

olasın” anlamında hayırdua. 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

iki cihāna deger [1] dünyayı ve ahireti feda ettirecek kadar kıymetli. 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

iki cihāna virmemek [1] dünyaya ve ahirete değişmemek; dünyalara değişmemek. 

G296/3 virmeyeler iki cihāna seni / olur ise bir yaŋa iki cihān 
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iki cihānı bir ķadem eylemek, iki cihānı bir ķadem itmek [2] iki cihanı bir adım eylemek║canını 

feda etmek hususunda tereddüt göstermemek. 

M4/I/3 iki cihānı bir ķadem it bāl ü per açup / cibríl gibi sidre-i ʿālíde ķıl maķām 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

iki cihānuŋ serveri [1] iki cihanın ulusu║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

iki göziyle naţar eylemek [1] iki gözüyle nazar etmek, iki gözüyle bakmak║büyük iltifat 

göstermek. 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

iki ķat olmaķ [4] iki büklüm olmak. 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

iki pāre olmaķ [2] iki parça olmak, iki parçaya bölünmek. 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

Ş2/245 felekde ŝanki bedr-i pür-sitāre / yed-i muʿcizden olmış iki pāre 

iki raģmetden biri [1] iki rahmetten biri║dertten, hastalıktan kurtulup iyileşmek ya da ölmek. 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

iki şāhid [1] iki şahit, iki tanık║ah ve feryat. 

G201/1 āh ü efġān ile artar šurmayup ġavġā-yı ʿışķ / āh kim bu iki şāhidle olur daʿvā-yı ʿışķ 

iki şaķķ eylemek, iki şaķķ itmek [3] ikiye ayırmak. 

Ş2/312 yürisün üstine bebr-i beyānum / iki şaķķ eylesün tíġ-i zebānum 

1.1. ikiye ayırmak║Hazreti Muhammed‟in parmağıyla Ay‟ı ikiye bölmesi, şakku‟l-kamer. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

iki şaķķ olmaķ [1] ikiye ayrılmak║(Nil nehri için) iki kola ayrılmak. 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

iki yanında [1] sağında ve solunda. 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

iki yüzlü [1] özü sözü birbirine uymayan, kendini olduğundan farklı gösteren, riyakâr. 
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G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

ikimüz [1] “ikimiz birden, o da ben de.” 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

 iķlím [5] ülke, diyar, memleket. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

iķlím-i ʿacem [1] Acem diyarı║İran. 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

iķlím-i alaman [1] Alman ülkesi. 

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

iķlím-i dār-ı ʿuķbā [1] ahiret diyarı. 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 

iķlím-i dil [1] gönül ülkesi. 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

iķlím-i ʿışķ [1] aşk ülkesi. 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

iķlím-i rūm [1] Anadolu diyarı. 

G139/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / iķlím-i rūm içinde belürmiş celālídür 

iķlím-i ten [1] vücut iklimi, vücut ülkesi. 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

 ikrām tazim, hürmet; riayet; iltifat; ihsan. 

ikrām eylemek, ikrām itmek [5]  

1. tazim etmek, ayağına yüz sürmek. 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

2. iltifat göstermek, itibar etmek. 

K8/30 şādmānem aŋa kim ikrām ider ehl-i kemāl / cevherí ķadrini bilmez kimse illā cevherí 

3. hürmet etmek, riayet etmek. 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 
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4. tazim ve ihtiramla karşılamak. 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

ikrām-ı tām [1] en iyi şekilde “ağır”lama, hürmet ve saygı gösterme; kusursuz tazim. 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

ikrām-ı temām itmek [2] en iyi şekilde “ağır”lamak, tazim etmek, ayağa yüz sürmek; hürmet ve 

saygıda hiçbir kusur olmamak. 

G30/6 şeh-süvārum saŋa ikrām-ı temām itdi hilāl / oldı raĥş-i felek üstinde vücūdı iki ķat 

G110/3 mütekebbirlere ikrām-ı temām itmediler / kendü eksükligini bilmeyene kem didiler 

5. ihsan, atâ, bağışlama. 

ikrām-ı irşād [1] irşat ihsanı║irşat bahşedilme. 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

 iķrār [7]  

1. tasdik etme, kabul, söyleme, bildirme, itiraf etme. 

M11/III/1 söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

2. vaat, ahd, taahhüt. 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

ikrār eylemek [2]  

1. kabul etmek, onay vermek, muvafakat etmek. 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

2. söz vermek, vaat etmek. 

Ş2/179 n‟ola bir būsesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

 iksír-naţar [1] bakışı iksir olan; baktığını altın eden║iltifatı ve teveccühü insanı yücelten, 

itibarını, kıymetini arttıran║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

 iķtidār [1] bir şeyi yapmaya muktedir olma; güç, kudret. 
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K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

 iķtiżā  

1. gereklilik, talep, hacet. 

iķtiżā itmek [1] dilemek, talep etmek, arzu edinmek. 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

2. yaraşma, yakışma, düşme, mutabakat, muvafakat. 

iķtiżā ķılmaķ [1] mutabık olmak, birbirine uymak, uyuşmak, yeksan olmak. 

K24/24 evc-i şerefde ţāhir olup necm-i šāliʿüŋ / ķıldı bürūc-ı şems-i seʿādetle iķtiżā 

 il [21] 

1. ülke, şehir, memleket, diyar. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

Ş2/207 olaldan gün gibi ģüsn iline şāh / bütün dünyā didi yarıcuŋ allāh 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

2. el, başkası/başkaları, yabancı/yabancılar, insanlar. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥalĥāl 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / illere dest-i seĥān ile murād atını yed 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G35/5 dívāne gibi illere bígāne olmışuz / olalı bir behāne ile āşinā-yı dost 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 
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G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G224/1 güldüŋ açılduŋ iller ile ʿālem eyledüŋ / bayrāmumı bu fürķat ile mātem eyledüŋ 

G257/6 ķāmetüm ģalķa ķılup baġruma šaşlar baŝayım / olayın zühd ile ĥātem gibi illerde be-nām 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

il diline düşmek [1] el diline düşmek, milletin diline düşmek║milletin “diline” düşmek. 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

il gözi [1] halkın gözü. 

G184/3 bir olur il gözine ţāhirümüz bāšınumuz / yidi deryā gibidür ŝūretümüz síretümüz 

il gözinden nihān-ender-nihān olmaķ [1] halkın gözünden (bir daha) hiç görülemeyecek surette 

büsbütün kaybolmak. 

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

il gözine pinhān [1] halkın gözünden gizli║halkın (henüz) farkında olmadığı. 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 

il ile olan ķażā dügün bayrāmdur [1] “elle olan kaza düğün bayramdır”; günümüzde “el ile gelen 

düğün bayram” şeklinde yaşayan atasözü. “herkese birden gelen sıkıntı ve felâketlere katlanmak, 

aynı sıkıntı ve felâketlere bir başına katlanmaktan çok daha kolaydır.” anlamındadır. 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur  

il ortasında [1] el ortasında, herkesin içinde. 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

iller içinde [1] eller içinde, milletin ortasında, herkesin şahit ya da haberdar olacağı şekilde. 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

illere çıķarmaķ [1] (Yahya‟nın Divan‟ı bağlamında) tamamladığı eserini okuyucuya arz etmek. 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

iller yüzine varmaķ [1] eller yüzüne varmak, insan içine karışmak. 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

illerde söylenmek [1] herkes tarafından bahsedilmek. 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

illerden ŝaķınmaķ [1] ellerden/başkalarından/herkesten sakınmak.  

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

illeri başına üşürmek [1] milleti başına üşüştürmek, milleti başına toplamak. 
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M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

illerüŋ ellerine ʿayn-ı šamaʿla baķmamaķ [1] ellerin ellerine tamah gözüyle bakmamak/tamah 

gözüyle ellerin ellerine bakmamak; tamah edip kimsenin eline bakmamak, kimseye avuç 

açmamak, eyvallah etmemek. 

M5/III/5 ellerine illerüŋ ʿayn-ı šamaʿla baķmadum / itmedüm her vech ile kendümi maġlūb-ı ʿavām 

 ilā yevmi‟t-tenād [1] “kıyamet gününe kadar”. 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

 ʿilāc [1] bir hastalığı iyileştirmek için kullanılan madde║çare, deva. 

Ş2/167 ŝaçından oldı sevdāyí mizācum / şerāb-ı vaŝlıdur ancaķ ʿilācum 

 ilāh [2] 

1. ilah, tanrı, mabud. 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

1.1. Allah. 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

ilāhí [12] Allah‟ım! 

K16/45 ilāhí her güni günden yig olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

M8/VII /6 ilāhí cennet-i firdevs aŋa šuraġ olsun / niţām-ı ʿālem olan pādişāh saġ olsun 

Ş1/12 meded senden meded senden ilāhí / ki sensin pādişehler pādişāhı 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

Ş2/42 ilāhí ģaşre dek mānend-i ĥātem / eli altında ola cümle ʿālem 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

G503/5 maģv itdi cām-ı ʿışķuŋ ķayd-ı cihānı benden / keyfiyyet-i ilāhí dūr olmasun ilāhí 

 iʿlām [2]  

1. bildirme, söyleme. 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

2. duyurma, ifşa etme. 
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G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 

iʿlām-ı ʿilm [1] ilmin bildirilmesi, ilmin malum edilmesi. 

M1/I/4 ģaķ cānibinden olur muģaķķaķ / iʿlām-ı ʿilm ü taʿlím-i taķvā 

 ilenc ilenç, beddua, ah. 

ilenc almaķ [1] ah almak, kendisine beddua edilmek. 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

ilenc itmek [1] beddua etmek. 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

 ileri [2]  

1. öne, öteye. 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

2. önde║önce. 

G476/2 bu yiter baŋa ki tābūtumuŋ öŋince benüm / gidesin rūģ-ı revān gibi bedenden ileri 

ileri gelmek [1] ilerlemek, terakki etmek, yükselmek. 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

 iletmek [5]  

1. taşımak, götürmek. 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

1.1. taşımak, götürmek║ulaştırmak, bildirmek. 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

ilhām Allah‟ın seçtiği kullarının gönlüne ilahi feyz yoluyla gönderdiği duygu, düşünce 

ve hâletler. 

ilhām-ı rabbāní [2] Allah‟tan gelen ilham, ilahi ilham. 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

 illā, illā ki [6] 

1. –d(A)n başkası 
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K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

Kelime-i tevhid lâ ile başlar. Lâ Allah‟ın dışında ilâh olabilecek herşeyi nefy etmektir, yok 

saymaktır. Sonra illâya geçilir. Zihin ve gönül illâya vardığında mutmain olur. Çünkü ancak 

Allah vardır. Lâ‟da “ilâh yoktur” denir; illâ‟da ise mutlak varlığın yani Allah‟ın ikrarı söz 

konusudur. 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

2. muhakkak ki 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

 ʿillet sakatlık, bozukluk; hile. 

ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür [1] “hile ile yaşayan mihnetle can verir”; “işlerine hile 

katarak insanları aldatan kimse, son nefesini azap içinde verir” anlamında atasözü. 

G106/3 ʿísā lebüŋle zāhid ölümlü dirilmesün / ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür 

 ʿilm bilme, marifet; bir konuya dair bilgilerin bütünü. 

ʿilm-i kün-fe-kān [1] kün fe-kân ilmi; var oluş ilmi. 

Ş2/21 ferídü‟d-dehr ʿilm-i kün-fe-kāna / vaģídü‟l-ʿaŝr esrār-ı nihāna 

ʿilm-i ledün, ʿilm-i ledünní [4] ilahi sırlara ait ilim, gayb ilmi. 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

ʿilmü‟l-kitāb [1] kitabın (=Kuran) ilmi. 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

ʿilm ü ģikmet [2] ilim ve hikmet; marifet ve hikmet. 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

Ş2/60 derūnum ʿilm ü ģikmetle šolu ķıl / birūnum eyle nūr-ı ŝıdķa māʾil 

ʿilm ü kemāl [1] ilim ve yetkinlik. 

K20/16 ģaríŝ-i manŝıb ü cāh olma kim ne lāyıķdur / kişiye ālet-i hengāme ola ʿilm ü kemāl 

 iltifāt [3] dönüp bakma, ilgi gösterme, teveccüh. 
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K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

iltifāt itmek, iltifāt ķılmaķ [2] ilgi göstermek, teveccüh etmek, dönüp bakmak. 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

iltifāt ile naţar [1] omzunun üstünden göz ucuyla bakma║ilgi ve teveccüh gösterme. 

K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

 iltiyām [4] tevazu, alçak gönüllülük, meskenet; boyun eğme. 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

iltiyām itmek [1] tevazu göstererek (hiç değilse selam için) baş/boyun eğme. 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

iltiyām-ı tām [1] eksiksiz bir boyun eğiş, tam bir boyun eğme hâli. 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

2. iyilik, yumuşaklık. 

iltiyām ile kelām [1] iyilik ve yumuşaklıkla konuşma. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

 ilyās [1] İlyas; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

 imām [2] 

1. cemaate namaz kıldıran kimse. 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

imām eylemek [1] imam etmek, peĢinde saf tutmak. 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

imām olmaķ [1] imamlık etmek, (cenaze namazı bağlamında) naaşın yanında durup namazını 

kıldırmak. 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

imām-ı ģanefí [1] Hanefi imam, ehl-i sünnet imamı. 
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G505/1 ķaşı miģrāb-ı ģarem çeşmi imām-ı ģanefí / ŝofiyān-ı ʿarabí kirpüginüŋ iki ŝafı 

imām-ı ʿışḳ [1] aşk imamı. 

G357/4 dār-ı vaḥdetde imām-ı ʿışḳ ile ḳılmaz nemāz / almayan manṣūrveş āb-ı ḥayātından vużū 

imām-ı yegāne [1] biricik imam, kıymetli imam.  

M19/I/4 taʿn itme şeyĥ-i şehre imām-ı yegāneye 

imāmü‟l-ķıbleteyn [1] iki kıblenin imamı║Hazreti Muhammed. Kâbe‟den evvel Müslümanların 

kıblesi Kudüs‟teki Mescid-i Aksâ idi. Hazreti Muhammed, kıblenin Kâbe olmasını çok istiyor ve 

bu konuda Allah‟tan bir emir bekliyordu. Hicretten bir süre sonra Berat Kandili‟nde akşam 

namazını kıldırırken “Seni elbette hoşlandığın kıbleye döndüreceğiz. O hâlde hemen Mescid-i 

Haram‟a doğru dön. (Ey müminler!) Siz de nerede olursanız olun, namazda oraya doğru dönün.” 

(Bakara, 114) mealindeki ayet nazil oldu. Bunun üzerine Mescid-i Aksâ‟ya yönelinerek kılınan 

namaz Kâbe‟ye dönülerek tamamlandı.  

Ş1/41 imāmü‟l-ķıbleteynüŋ ģörmetiyçün / çihār erkān-ı dínüŋ ģörmetiyçün 

2. İslamiyet‟te mezhep kuran kimse. 

imām-ı aʿţam [1] Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ebu Hanife (ö. 767). 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

3. önder. 

imāmü‟l-hümām [1] gayretkeşlerin önderi. 

G326/2 bir rind-i mey-peresti imāmü‟l-hümām ider / cām-ı cihān-nümāyı yapanlar türābdan 

 ímān [2] kuvvetle inanma; Allah‟ın dinini kabul etme, kalp ile tasdik dil ile ikrar etme. 

1.1. iman║ ایمان   

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 

1.2. iman gibi kalpte saklanan, mukaddes (sevgili). 

M28/III/1 dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 

ímānı yaman [2] imanı bozuk, çürük itikatlı. 

║imansız║Rüstem Paşa. 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

║Rafıziler. 
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M14/II/4 ardumuzca gelse mānend-i kilāb-ı kārbān / rāfıżí olmış gezer bir niçe ímānı yaman 

 ʿimāret [1] 

1. bina. 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

2. mamurluk, bayındırlık. 

ʿimāret itmek [1] mamur hâle getirmek. 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

 imek [325] şu ya da bu durumda bulunmak. “idi, iken, ise, imiş” şekilleriyle kullanılan 

cevher fiil. 

K1/1 gökler yüzi bir gice gülistān idi gūyā / her encüm-i tābende idi bir gül-i ģamrā 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 
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K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāna tír 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 
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K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan paşa imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

K30/9 bir baŝíret issi paşadur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü nāzm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

K30/16 āŝafā bu dāʿí-i sāʿí ŝafā vü şevķ ile / gülşen-i medģüŋde gūyā bülbül-i gūyā imiş 

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

K32/17 ʿaceb olmaz dir isem ķara ķaķa taŋrı baķa / manŝıb ümmídin idenlerde çünki ķaldum ķara ķaķ 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 
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M3/I/8 ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları / āteş-i pür-dūda mānend olmış idi gūyiyā 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M3/IV/2 gözi açuķlardan idi encüm-i seyyāreveş / kímyā idi ülü‟l-ebŝāra ʿayn-ı šalʿati 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

M3/IV/4 menbaʿ-ı sırr-i kerāmet mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā / mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet olmış idi ģażreti 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi /her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

M6/II/7 ne ĥoş dem idi ne ĥoş ʿālem idi bu demler / cihān içinde bu ʿālem degerdi dünyālar 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

M6/VIII/1  ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M6/VIII/2  virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

M6/VIII/4  nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

M6/VIII/6  ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / saçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 

M7/II/2 arķamuzı yire getürür küştgír-i mevt / yā rab ne pehlevān-ı ġażanfer-liķā imiş 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

M7/II/4 bir gün olur ki menzilini bürc-i ĥāk ider / dimez buŋa yüzi gün aŋa alnı ay imiş 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

M7/III/1 gerdūna ʿayn-ı rifʿat ile eylemeŋ naţar / ĥoş menzil idi āĥiri dūn olmasa eger 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 
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M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi  

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿādedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

M9/III/7 her ne deŋlü yaramazlıķ var ise anda idi / iki ayaġı çuķurda bir eli ķanda idi 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli 

M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

M16/III/3 ne ķadar saʿy-i cemíl itdüm ise oldı hebā / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M19/V/3 cāh ü celālüŋ eyler ise šaŋ mı intiķāl 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 
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M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

Ş1/175 ķul iken ʿālemüŋ sulšānı olmış / güzeller bende-i fermānı olmış 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

Ş1/53 dir idüm ģayflar ben mübtelāya / ki ʿömrüm ģāŝılı gitdi hevāya 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

Ş1/58 çıķardı gök yüzine āh-ı serdüm / muģaŝŝal var idi šaġlarca derdüm 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād/ sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

G53/5 egilüp atı ayaġını öpdüm ey yaģyā / revādur oldum ise dāl gibi zír-i semend 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G122/3 yoķluġında ʿālemüŋ bir özge ʿālem var imiş / ʿālem-i faķr u fenā derd ehline tímar olur 
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G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 
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G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G256/4 ġarażum ŝu gibi ayaġuŋa yüz sürmek idi / āh kim olmaz imiş ʿāşıķ olanda iķdām 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

G318/5 bir gice ĥāne-i yaģyāya gelem dimiş idüŋ / híç ola mı ʿahde vefā eyleyesin 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 
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G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

G352/1 göŋlüm gözüm açılmadı cānda ģicābum var iken / cām-ı cihān-bín olmadum nūr olmayınca nār iken 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 
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G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

bile olsa 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

-d(A)n ise [2] -t(A)nsa. 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa /ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

ise daĥı [2] bile olsa. 

G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

… ise … (v)ü … ise … (ise) … [9] 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 
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G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

… ise ancaġ/ancaķ olur [6] “… dediğin ancak bu kadar olur; bundan daha fazlası olamaz; bu 

…n(I)n en mükemmel hâlidir.” 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 

imkān mümkün olma, olabilirlik; kudret, kabiliyet. 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

imkānı olmamaķ [2] mümkün olmamak, olabilirliği bulunmamak║kudreti ve kabiliyeti olmamak. 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

 imlā [1] yazı kaidelerine uygunluk║içi dolu olma, (bilgi ve marifet bakımından) doluluk. 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

 imtiģān [3] sınama, deneme, tecrübeden geçirme. 

K21/13 dirlerdi aŋa ķalbe deper bir dilírdür / meydān içinde geldi bugün imtiģāna tír 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

imtiģān olmaķ [1] imtihan edilmek, sınanmak. 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

 ʿinād [1] inat, ayak direme, direnme, zıtlaşma. 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

ʿinād eylemek, ʿinād itmek [4]  

1. bir şey üzerinde ısrarla durmak, vazgeçmemek, ayak diremek.  

M19/VI/4 yum bir gözüŋi sen de ŝaķın eyleme ʿinād 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā /zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 
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2. muhalefet etmek, zıtlaşmak. 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

inʿām lütuf ve ihsanda bulunma. 

inʿām ķılmaķ [1] nimetlendirmek, ihsanda bulunmak. 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

inʿām ü iģsān [2] nimetlendirme, iyilik ve lütufta bulunma. 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

M9/I/1  yā ilāhí ne ʿaceb lušf-ı firāvān itdüŋ / kerem itdüŋ bize inʿām ile iģsān itdüŋ 

ʿinān dizgin. 

ʿinān-ı esb-i nāz [1] naz atının dizgini.  

Ş2/224 niçe bir çignede ehl-i niyāzı / çeke šutsun ʿinān-ı esb-i nāzı 

ʿinān-ı iĥtiyār elden gitmek [1] ihtiyar dizgini elden gitmek║iradeyi kaybetmek. 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

 inanmaķ [3]  

1. güvenmek, itimat etmek. 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

2. boş bir güvene kapılıp ümitlenmek, aldanmak, kanmak. 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

Ş2/240 inanmaŋ kāküli siģrine zinhār / ki anuŋ bir başı var biŋ dili var 

 ʿināyet [3] ihsan, iyilik, lütuf, hoş muamele. 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

ʿināyet eylemek [3] iyilik ve ihsan etmek, güzel muamele etmek. 

M24/III/1 evvelinde bendeŋe şāhum ʿadālet eyledüŋ / āşinā olduŋ vefā ķılduŋ ʿināyet eyledüŋ 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

 ince [3]  

1. kendisiyle aynı cinsten olanlara nispetle kalınlığı az olan. 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

Muk2/1 şiʿr-i yaģyāyı ne bilsün cehele / incedür ince durur ģikmeti var 
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2. dikkat ve titizlikle işlenmiş. 

ince ĥayāl [1] ince ince hesaplanmış, mahirane hile ve tuzak. 

M8/III/3ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

inceden ince [1] (söz için) çok zarif ve nükteli olan, çok ince hayal ve manalarla süslü. 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

incelmek [2] ince hâle gelmek, zayıflamak, erimek. 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

 incinmek [11]  

1. gücenmek, kırılmak. 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

2. rencide olmak. 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

3. rahatsızlık duymak, rahatsız olmak. 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

4. zedelenmek, zarar görmek. 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

 incitmek [4] zarar vermek, hırpalamak, rahatsızlık vermek, üzmek. 

K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

 ʿinda‟llāhi ve‟n-nās [1] “Allah‟ın ve insanların indinde”. 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 
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 iŋen, iŋende [13]  

1. son derece, gayet. 

K12/38 iŋende ĥˇār ü żaʿíf olduġuma ķılma naţar / egerçi ĥilķatüm ednā durur sözüm aʿlā 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

2. sakın. 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

3. hiç, asla. 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

K23/27 aʿdāyı aģsen-i tedbír ile zebūn itdi / iŋende ķalmadı küffāruŋ ehl-i ʿiŝyānı 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

 inʿikās aksetme, yansıma. 

inʿikās eylemek [1] aksetmek, yansımak. 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

 iŋildemek [2] inildemek, inlemek. 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

1.1. inlemek, inildemek, yankılanmak. 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

 iŋilemek, iŋlemek [2] inlemek; acıdan ve üzüntüden kesik kesik, dokunaklı sesler 

çıkarmak. 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

 inkār [3] reddetme, kabul ve tasdik etmeme, “öyle değildir” deme, tanımama; yaptığını 

gizleme, “yapmadım” deme. 

M11/III/1 söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 
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G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

inkār itmek [1] (ârifleri) reddetmek, tanımamak║(kendi eksikliğini) kabul etmemek. 

Muk7/10 bildürürler kişiye miķdārın / ehl-i ʿirfāna itmesün inkār 

inkisār maddi manevi kırılma║beddua, intizar. 

inkisār irmek [1] kırılmak, parçalanmak║beddua almak. 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger  

 iŋletmek [1] inletmek║derin acı ve keder vermek. 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

iŋledüp aġlatmaķ [2] ağlatıp inletmek║çok eziyet etmek ve üzmek. 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

 inmek [5] 

1. bulunduğu yerden aşağıya doğru gelmek║yağarcasına düşmek. 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

2. (binilen hayvandan ayrılarak) yere ayak basmak. 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

3. bir şeyin en üst noktasına değiyormuş gibi gözükecek kadar yaklaşmak. 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

inne baʿde‟l ʿusri yüsren [2] “muhakkak her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 

5). 

K28/4 maķdem-i niʿme‟l-bedelden gün gibi oldı ʿıyān / inne baʿde‟l-ʿusri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti 

M12/IV/3 inne baʿde‟l-usri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti 

innema‟llāhü ilāhün vāģidün lā-reybe fíh / ve‟źküru‟llāhe keśíren ve‟şkürū ve‟staġfirū [1] 

“Allah, o tek ilahtır ki, onun birliğine şüphe yoktur. Allah‟ı çok çok anın, ona şükredin ve ondan 

sizi mağfiret etmesini dileyin.” 

G357/2 innema‟llāhü ilāhün vāģidün lā-reybe fíh / ve‟źküru‟llāhe keśíren ve‟şkürū ve‟staġfirū 

 ins insan, beşer. 
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ins ü cān [1] insanlar ve cinler║bütün mahlukat. 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

ins ü perí [1] insanlar ve periler║bütün mahlukat. 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

ins ü perí mürġ u mūr ü mār [1] insanlar ve periler; kuşlar, karıncalar, yılanlar (kurtlar kuşlar, 

börtü böcek...)║bütün mahlukat. 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

 inŝāf [1] vicdan ve merhamete dayalı adalet duygusu║ölçü, orta, itidal. 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

inŝāfa gelmek [1] hakça ve adaletli davranmaya başlamak║orta yola gelmek. 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

 insān [22]  

1. âdem, beşer, kişi. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

M13/IV/3 ġāfil olma fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes / ʿandelíb-ı rūģına insānuŋ olmışdur ķafes 

Ş2/3 šaríķat rāhına olmaġa hem-rāh / yiter insāna źikr-i lafţatu‟llāh 

Ş2/293 birisi nāfedür āh ol perí-rū / ķaçar insāndan mānend-i āhū 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 
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G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

2. insân-ı kâmil. 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

insān-ı kāmil [3] kâmil insan; kemal bulmuş, olgunluğun zirvesine ulaşmış, Allah‟ın tecellilerine 

mazhar olan insan; ârif. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 

insān-ı mükerrem [1] yüce insan, muhterem insan. 

G110/1 eyü ad ile be-nām olana ādem didiler / beşer-i muģterem insān-ı mükerrem didiler 

insān gibi insān olmaķ [2] insan olmanın gereğini yerine getirecek şekilde bir insan olmak. 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

G344/1 ādem ol ey ālet-i hengāme-i nā-dān olan / kendüye ţulm eylemez insān gibi insān olan 

 inşā [3] edebiyat ve estetik kaidelerine uygun olarak kaleme alınmış yazı. 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

 intihā nihayet, son bulma, tükenme. 

intihā olmamaķ [1] nihayetsiz olmak, ucu bucağı olmamak, saymakla bitmemek. 

K24/44 taʿríf-i medģüŋe olımaz nāšıķa zebān / vaŝf-ı ŝıfāt-ı źātuŋa olmadı intihā 

 intiķām bir kötülüğün acısını çıkarmak için gerektiği şekilde karşılık verme, öç alma. 

intiķām almaķ [1] öç almak, yapılan bir kötülüğün acısını çıkarmak. 

K7/4 çār yāruŋ raēiya‟llāhu teʿālā ʿanhüm / intiķāmın alalum ķahr idelüm ehl-i şeri 

intiķām issi [1] intikam sahibi; yaptıklarından pişmanlık duyarak tövbe etmeyen günahkâr, 

müşrik ve zalimleri adaletinin gereğince hak ettikleri cezaya çarptıran ve böylelikle mağdur ve 

mazlum kulların intikamını alan (Allah). 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

 intiţār [3] hasretle bekleme; hasret, iştiyak. 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M30/II/2 intiţāriyle helāk itdi beni ʿışķ-ı nigār / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 
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G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

intiţār çekmek [1] hasretle beklemek, müştak olmak. 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

ipe dizilmek [1] ipe bağlanarak halka teşhir edilmek. 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

 iʿrāb [1] Arapça kelimelerin sonunda yer alan harekelerin ve bazı harflerin cümle 

içerisindeki durumlarına göre değişikliğe uğramaları. Aşağıdaki tanıkta “hiç kimse tarafından 

izzet ü ikram görmemek, varlığı dikkate bile alınmamak” anlamına gelen “irapta mahalli 

olmamak” deyimi işlenmemektedir. 

G164/3 cübbe vü destār ile esrārumuz fāş itmezüz / dest-i ķudret ĥaššıyuz olmaz bizüm iʿrābumuz 

 iʿrāż yüz çevirme, kaçınma. 

iʿrāż eylemek [1] yüz çevirmek, kaçınmak. 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

 irem [3] irem (=erem, ereyim)║Şeddâd‟ın yeryüzünde cennet kurmak maksadıyla yaptığı 

şehir║cennet. 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

 irgürmek [13]  

1. eriştirmek, ulaştırmak, götürmek. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

Ş2/322 semend-i šabʿuŋı cevlān ile sür / yüri bu gevheri ŝarrāfa irgür 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

1.1. eriştirmek║çıkartmak, yükseltmek. 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

1.2. eriştirmek, ulaştırmak║sunmak, vermek. 

K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 
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1.3. eriştirmek, ulaştırmak║arz etmek. 

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

1.4. eriştirmek║yaklaştırmak, götürmek║vermek. 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

1.5. eriştirmek, ulaştırmak║duyurmak. 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār  

1.6. eriştirmek, ulaştırmak║fırlatmak, isabet ettirmek. 

K21/17 her dem külāh-ı māh-ı felekdür nişānesi / irgürdügince ʿarŝageh-i āsümāna tír 

1.7. eriştirmek║takmak, yerleştirmek. 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

 irĥā gevşetme, salma, koyuverme. 

irĥā-yı ʿinān itmek [1] dizginleri (birinin) eline bırakmak. 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

 irişmek [63] erişmek, yetişmek, ulaşmak, vasıl olmak. 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

M6/VIII/5  naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

G262/1 vilāyetlerde gezdüm gün gibi seyr-i cihān itdüm / irişdüm menzil-i maķŝūduma šayy-i mekān itdüm 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

K11/1 minnet ol mennāna kim mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār / giceyi gündüze ķatdı geldi irişdi behār 

K20/18 irişmemişdür anuŋ ʿayn-ı iʿtiķādına nūr / kimi ki ŝoģbet-i nā-pāk eylese iēlāl 

K21/14 dest-i ķażādan irişüben cāna geçmege / beŋzer cefā-yı dil-ber-i nā-mihribāna tír 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K22/25 biri birine ider ʿayn-ı ʿadāvetle naţar / anuŋ içün irişür encüm-i eflāke ķırān 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 
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K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

M6/IV/1 çü oldı meśʾele maʿlūm ehl-i ʿirfāna / irişdi zemzeme-i baģś bürc-i keyvāna 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

Ş2/53 olup mestāne-i cām-ı maģabbet / irişdi ĥāne-i ʿaķluma ġāret 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G227/4 ey dil vücūduŋa irişüp ŝarŝar-ı ecel / bir gün ola ki çeşm-i cihān görmeye tozuŋ 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

G360/1 mirʾāt-ı dilde oldı hüveydā cemāl-i hū / celle celālühudan irişdi celāl-i hū 
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G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

K6/32 irişdi ŝarŝar-ı ķahrı vilāyet-i şarķa / tozıtdı ʿayn-ı ʿadūya ķum ile kāşānı 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içünidigör tevbe naŝūģ 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 

irişür bir dem ki [1] öyle bir an gelir ki║(ömrü kapan ecel doğanı bağlamında) tek nefeslik, öyle 

kısa bir anda erişir ki, öyle ansızın gelir ki. 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

 irmek [52] 

1. belirli bir yere/noktaya varmak; ulaşmak, erişmek, kavuşmak. 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 

K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

K25/27 irdük diyār-ı ţulmete nāz ü naʿím ile / āb-ı ģayātdan biz aŋa ŝoralum ĥaber 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

K32/1 fetiģ-i cümle diyār-ı ʿarab ü mülk-i ʿırāķ / irdi erbāb-ı ţafer-peykerümüz hürmüze çaķ 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

2. belirli bir zaman gelmek, erişmek, gelip çatmak. 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 

3. kavuşmak, nail olmak. 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

G323/4 ĥıżr-ı dil āb-ı ģayāt-ı lebüŋe irdi didüm / didi düşüŋdür ola umma ķarasın göresin 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 
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G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

4. gelmek, teşrif etmek. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā  

5. (rüzgâr) esmek║(yiğit) atıyla esercesine koşmak. 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yel gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

6. dokunmak, değmek, temas etmek. 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

7. kesbedilmek. 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

8. (yüksek bir dereceye, yüksekteki bir noktaya) ulaşmak, erişmek. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

9. (kuş) konmak. 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

10. (ok) isabet etmek. 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

11. Allah tarafından nasip edilmek. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / firāķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-ı şāhí 
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12. (Güneş) doğmak, ortaya çıkmak. 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

13. (kötü olay ya da durumlar) isabet etmek. 

G41/1  ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen  

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 

14. düçar olmak. 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

15. yaklaşmak, yakınlaşmak. 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

17. (ok yaya) yerleştirilmek. 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāna tír 

 irś irsiyet, kalıtım, soyaçekim. 

irś ile intiķāl itmek [2] atalarından irsiyet yoluyla miras olarak geçmek. 

K28/33 kendüye şeh-bāzlıķ irś ile itdi intiķāl / mūcib-i derd ü melāl oldı bu ģāl-i müśbeti 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

 irsāl gönderme, yollama. 

irsāl eylemek, irsāl itmek [2]  

1. göndermek, yollamak. 

G276/6 ģālümi ʿarż eylesün varsun serāy-ı dil-bere / kārbān-ı nāle vü efġānı irsāl eyledüm 

2. saçmak║ulaştırmak. 

M18/V/1 ĥāk-i pāyine duʿā-yı devletin irsāl idüŋ 

 irşād [3] doğru yolu gösterme, rehberlik etme, irşat. 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti  

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

1.1. irşat║irşat edilme, manen aydınlanma, gafletten uyanma. 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

irşād eylemek [2] manevi bakımdan aydınlatmak, yol göstermek. 
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G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

irşād olmaķ [2] irşat edilmek, manevi bakımdan aydınlanmak. 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

 irtifāʿ yükseklik. 

irtifāʿ bulmaķ [2] yükselmek, yücelmek. 

M15/I/1 ey meh-i bürc-i risālet ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / ķašre-i şeb-nem gibi mihrüŋle bulduķ irtifāʿ 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

 irtişā rüşvet. 

irtişā ehli [1] rüşvet alıp verenler; rüşvetle iş görenler. 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 

 ʿísā [11] 

1. Hazreti İsa. Kendisine İncil verilmiş olan peygamber. Tanıklarda dördüncü kat gökte 

bulunması ve ölüleri nefesiyle diriltmesi ile geçmektedir. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

G461/6 šaleb-i šāʿati bālāya sürer ʿísāyı / sebeb-i ġafleti ednāya çeker ķārūnı 

1.1. (sevgilinin dudağı için) Hazreti İsa‟ya benzeyen; Hazreti İsa gibi can bağışlayan, dirilten. 

G106/3 ʿísā lebüŋle zāhid ölümlü dirilmesün / ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

2. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan solak güzeli. 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

 ʿísā-dehān [2] İsa ağızlı; sözleri Hazreti İsa gibi can bağışlayan, dirilten (güzel/sevgili). 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 
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 ʿísā-leb [1] İsa dudaklı; dudakları Hazreti İsa gibi can bağışlayan, dirilten (güzel/sevgili). 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

 ʿĪsā-nefes [1] İsa nefesli; nefesi Hazreti İsa gibi can bağışlayan, dirilten (güzel/sevgili). 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

ishāķ peyġamber [1] Hazreti İbrahim‟in oğullarından Hazreti İshak. 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

 ʿísí [1] Hazreti İsa. 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

 iskender [2]  

1. Makedonyalı Büyük İskender. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

1.1. Makedonyalı Büyük İskender║Defterdar İskender Çelebi. 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

iskender-i cihān [1] cihanın İskender‟i; Makedonyalı Büyük İskender. 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

iskender-i devrān [1] zamanın İskender‟i║Yahya. 

Ş2/334 baģr-i eşʿār ile iskender-i devrān oldum / rūma bir baģr aķıtdum ki bulınmaz pāyān 

iskender-i śāní [1] ikinci İskender║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

iskender ü dārā [1] İskender ve Dara║geçmiş büyük, kudretli sultanlar. 

G56/6 öldiler ĥāk-i der-i dervíş-i dil-ríş oldılar / dār-ı dünyāda hezār iskender ü dārāsı var 

iskender ü dārā vü ķubād [1] İskender, Dara ve Kubat║Şah İsmail‟in ülkesinin geçmiş büyük, 

kudretli sultanları. 

K14/25 ķapusı ķulıdur iskender ü dārā vü ķubād / bendesi bendesidür ĥusrev ile rüstem-i zāl 

2. Defterdar İskender Çelebi (ö. 1535). 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

iskender-i zemāne [1] zamanın İskender‟i║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/26 iskender-i zemāne vü maķbūl-i pādişāh / ser-defter-i mevālí-i sulšān-ı baģr ü ber 

 ism isim, ad, nam. 
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ism-i aʿţam [2] Allah‟ın en büyük ismi. İsm-i Azam duasıyla yapılan duaların kabul gördüğüne 

inanılır. 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

ism-i mefʿūl [1] “edilgen” isim. 

Muk16/3 ism-i mefʿūldür senüŋ aduŋ / lā-yecūzü imāmetü‟l-mefʿūl 

 ismāʿíl [1] Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden İsmail adlı hafız. 

Ş1/164 biri ģāfıţdur ismāʿíl adı / belādan ģıfţ ide allāhu hādí 

 iŝrāf bir şeyi lüzumsuz yere fazlaca sarf etme, savurganlık. 

iŝrāf-ı kelām [1] söz israfı, boş konuşma, boşa söz söyleme. 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

 iss sahip. 

issin aġırlayan itine üstüĥān virür [1] “sahibini ağırlayan/sahibine hürmeti olan köpeğine kemik 

verir.” Tanıkta rakip köpeğe benzetilmiş; âşığın/şairin rakip karşısında zayıflıktan can vermesi, 

sevgilinin iti sayılan rakibe kemik vermek olarak tahayyül edilmiştir. 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virür 

 istanbul [1] Yahya‟nın yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti‟nin payitahtı. 

K31/11 döndi baġdād hemān cisr ile istanbula / ġalaša seyrin idenler geçer andan farżā 

 istemek [62] 

1. dilemek, arzulamak. 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

G23/4 ĥˇār ü ģakír olduġumı isterin / şāyed olam merģametine sebeb 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-i vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 



939 
 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

G247/2 ʿāşıķ-ı dívāneye ķayd-ı vücūdıdur ģicāb / ʿālem itmek ister iseŋ ʿālem-i kübrāda ol 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

2. dua etmek, yalvarmak, niyaz etmek. 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

3. talep etmek. 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥı isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

4. aramak, beklemek. 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

5. gerektirmek, gerek olmak. 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

6. birinin/bir şeyin belirli bir keyfiyete sahip olmasını tercih etmek. 

G70/1 ģabíbüm ʿāşıķı bí-ĥānümān ü lā-mekān ister / źelíl ü zār ü maģzūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G138/1 diríġāʿāşıķuŋ maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan  / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 
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G152/1 ʿāşıķı rind ü levend ü mest ü evgār isterüz / lāübālí-meşreb ü āşüfte-destār isterüz 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

7. kastetmek, niyetlenmek. 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

8. çağırmak. 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

9. ihtiyaç duymak. 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

10. sevmek, meyletmek, rağbet etmek. 

G431/4 biz bu ʿayn-ı iʿtibār ile cihāna baķmazuz / zen gibi tezyín-i dünyā isteyen nā-merd ola 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G150/1 bende-i faķr ü fenā teklíf-i sulšān istemez / emr-i maʿrūf-ı ĥudādan ġayri fermān istemez 

G150/3 başına dívāneveş ĥalķı üşürmez dāʾimā / pādişāh-ı ʿışķ olan ʿunvān-ı dívān istemez 

 istiʿcāl acele, sür‟at, şitab. 

istiʿcāl eylemek [2] acele etmek, ivmek, şitab etmek. 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 

 istifsār sorma, öğrenmeyi isteme. 

istifsār eylemek [1] sormak, haber sormak. 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

 istiġnā [5]  
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1. tenezzül etmeme, nazlanma, ilgilenmeme, yüz çevirip bakmama. 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

istiġnā itmek [1] ilgilenmemek, yüz çevirip bakmamak, nazlanmak. 

G459/4 göricek bilmezlenür varduķça istiġnā ider / gelmege anuŋla gūyā ʿahd ü peymān olmadı 

2. elindekini yeterli görerek gına hâline varmak, başka bir şeye ihtiyaç duymamak, tenezzül 

etmemek; göz ve gönül tokluğu. 

istiġnā virmek [1] tenezzül etmeme hâline sokmak, müstağni kılmak. 

G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

istiĥrāc [2] çıkarma. 

1.1. (okuyup belleyerek) sonuç veya anlam çıkarma. 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

1.2. bir şeyin içinden başka bir şey çıkarma. 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

 istiķāmet [5]  

1. doğruluk, doğru olma, doğru gidiş, hakkaniyet. 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

1.1. doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet║gidişat, hadiselerin gidişatı. 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

2. bir şeyin bir yöne doğru (tanıklarda yukarı doğru) uzaması. 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 

 istimāʿ dinleme, kulak verme. 

istimāʿ eylemek [2] dinlemek. 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

1.1. dinlemek, kulak vermek, dikkate almak. 
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G501/6 ķavl-i resūle ķāʾil olur istimāʿ ider / bū-cehl ile ebū-lehebüŋ mācerāsını 

istimāʿ olmaķ [1] duyulmak. 

M15/I/3 geldi rūz-i fürķat oldı kūs-i rıģlet istimāʿ / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

ʿiŝyān [1] asi olma, karşı gelme, itaatsizlik; Allah‟ın ve peygamberinin buyruklarına 

uymamak. 

G379/1 ehl-i dünyāya ʿadāvet ʿayn-ı ʿunvāndur bize / dost olmak düşmen-i mevlāya ʿiŝyāndur bize 

 iş [8]  

1. sürekli yapılan, meşgul olunan şey. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķameti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

M16/III/1 gezdügüm yirde diríġā nitekim ebr-i semā / aġlamaġ oldı işüm ģasret ile ŝubģ ü mesā 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G459/1 gelmedi bir dem ki iki gözlerüm ķan olmadı / olmadı bir gün ki işüm āh ü efġān olmadı 

2. amel, fiil. 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacil 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

4. mesele. 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

5. hâl. 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

6. el emeğiyle ortaya konulan mahsul║meslek, zanaat. 

Ş2/217 ʿalídür biri šaķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

iş itmek [2]  

1. iş görmek, amel etmek. 

K34/9 iş itme ĥāšıruŋda olan egri rāy ile / ʿālemde egriden yaradılmış zenān gibi 

2. görev edinmek, meşgul olmak. 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 
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işi güci [1] bütün emeğini sarf ettiği ve sürekli yaptığı şey. 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-ı ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím  

işi temām olmaķ [2] işi bitmek║hâli perişan olmak. 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

… işi temām olmaķ [2] … işi tamamlanmak. 

1. nihayetine ermek, bitmek, tükenmek. 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

2. gerçekleşmesine imkân ve ihtimal kalmamak. 

M30/III/2 meded eyvāy meded gelmek işi oldı temām / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

işini oŋarmaķ [1] işlerini rast getirmek. 

K31/22 oluben ģaşre degin şāh-ı cihān maķbūli / ķılıcın üstün idüp işini allāh oŋara 

işini temām ķılmaķ [1] işini bitirmek║perişan etmek, mecazen öldürmek. 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

 işʿār işaret etme, bildirme, ilam. 

işʿār eylemek, işʿār itmek [2] işaret etmek, bildirmek, ilam etmek. 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

işidilmek [1] duyulmak║ tesirli olmak. 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

 işig, işik [19] eşik║kapı önü║kapı║huzur, makam, dergâh. 

K12/42 varup işigine şāhuŋ duʿā-yı devlet oķı / ķabūl olur ģarem-i kaʿbede duʿā-yı gedā 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

K32/8 devlet anuŋ ki gelüp işigine ola mušíʿ / vāy aŋa kim ide ser-keşlik ile kendüyi ʿāķ 

M31/V/1 ben bir ġaríbíyem ki işigüŋde ĥāküŋem / dívāneler içinde senüŋ síne-çāküŋem 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

Ş2/226 birisi ķābil-oġlı muŝšafādur / işiginde gözüm ķıble-nümādur 
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G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G167/2 kemter gedāsıyuz ķulıyuz şāh-ı ʿālemüz / tāc-i ser-i semāyuz işiginde ĥākiyüz 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

G353/2 dökilsün ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşk-i ĥūníni / işigüŋde ķıyāmet günlerinden bir nişān olsun 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

işigine yüz sürmek [1] eşiğine yüz sürmek; aziz tutulan bir kimseye büyük saygı ve bağlılık 

göstererek ondan lütuf dilemek. 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

işitdürmek [2]  

1. işitilecek kadar yüksek sesle söylemek, işittirmek. 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

2. duyurmak, haberdar etmek. 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

 işitmek [29]  

1. kulak yoluyla algılamak, bizzat duymak/dinlemek. 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

Ş2/325 bu pendi işidüp gitdi ķarārum / bünāgūşumda oldı gūşvārum 

Ş2/342 her güzel başına bir būseyi tevcíh itse / işidüp anı yüz üstine dir idi ĥūbān 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey Yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 
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G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

G501/3 ʿayn-ı ʿibādet ile açan gūş-i cānını / šolāb-ı çerĥüŋ işidür imiş ŝadāsını  

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 

1.1. Allah‟ın işitmesi/bilmesi. 

G486/1 aŋa belí dirin ki bilür gizlü rāzumı / yüz biŋ niyāz içinden işidür niyāzumı 

2. kulak vermek, dikkate almak. 

M44/IV/1 gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

3. haber almak, öğrenmek, haberdar olmak. 

Ş2/315  çü naţm olındı bu silk-i cevāhir / işidüp ehl-i ʿirfān oldı nāţır 

K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģaydar-ı remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

Ş2/262 işidüp cümle olurlar ĥaberdār / ʿaceb olmaz ki yirüŋ ķulaġı var 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

K2/33 işidüp ʿadlüŋ ķulaķdan ʿāşıķ olmışdur şehā / ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān 

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

işidenden ıraġ ola, işidenlerden ıraķ [5] “işitenden uzak olsun”, “işitenlerden ırak”. Kötü bir 

durumdan bahsedilirken durumun vehametini vurgulamak ve dinleyenlerin aynı duruma 

uğramamalarını dilemek maksadıyla söylenen söz. 

M29/IV/1 yaķdı yandurdı beni nār-ı firāķ / işidenlerden ıraġ olsun ıraķ 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G57/6 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / yārinden ayru olanuŋ ayruķsı ģāli var 

G85/4 allāh ŝaķlasun işidenden ıraġ ola / fürķat didükleri bize ayruķsı ģāldür 

 işitmezlenmek [1] duymamış gibi davranmak, duymazdan gelmek. 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 
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 işlemek [4] 

1. yapmak, etmek. 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

2. el emeği ve göz nuruyla bir şeyi imal etmek. 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

3. tesir etmek. 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler öcümüz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

 ʿişret 

1. yiyip içip eğlenme, sefa sürme, gününü gün etme. 

ʿişret ehli [1] ayyaşlar. 

Muk7/9 uyur ardınca uyanıķ çoķdur / ʿişret ehline uymasun zinhār 

ʿişret itmek [1] yiyip içip eğlenmek, sefa sürmek, gününü gün etmek. 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

2. eğlence meclisi║düğün, şölen. 

ʿişret-i mümtāz [1] seçkin eğlence, seçkin düğün. 

M6/VII/8 çü oldı gün gibi rūşen bu ʿişret-i mümtāz / ķodı el arķasını yire çerĥ-i luʿbet-bāz 

3. âlem. 

ʿişret-i şādí [1] şenlik, mutluluk âlemi. 

M6/III/6 nedür bu ŝoģbet-i ʿālí nedür bu bezm-i ŝafā / nedür bu ʿişret-i şādí nedür bu emr-i ʿaţím 

 işte [2] anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan veya sözün sonucuna gelindiğini 

gösteren kelime. 

1.1. işte (… budur) 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

1.2. işte (sonunda) 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

 iştihā [1] iştah, yeme isteği║arzulayıp rağbet etme. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

 iştihār şöhret. 
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iştihār-ı kāźibe bulmaķ [1] yalancı şöhret bulmak; asılsız şöhret edinmek. 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

 iştiyāķ [3] şiddetli arzu, büyük hasret. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

M29/IV/2 hey ne müşkil derd olur bu iştiyāķ / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

iştiyāķ-ı dídār [1], iştiyāķ-ı rūy-i cānān [1] sevgilinin cemalini şiddetle görme arzusu, hasreti. 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

Ş1/5 nedendür iştiyāķ-ı rūy-i cānān / nedendür iģtirāķ-ı nār-ı hicrān 

iştiyāķı olmaķ [2] göreceği gelmek, çok özlemek. 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

 ʿişve-pesend [1] işve beğenen; işvekâr, işvesi çok ve çeşitli olan. 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

 it [5] köpek. 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G196/3 āsitānuŋda baŋa ikrām-ı tām ü iģtirām / itlerüŋ gördükçe ķarşu geldügi besdür faķaš 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

it gibi šalamaķ [1] it gibi ısırmak; ısırıcı, tacizkâr sözlerle can sıkmak. 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

iti öldüren sürür [1] “itin leşini öldürene sürütürler”, atasözü.  

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

 ʿitāb azarlama, çıkışma, paylama. 

ʿitāb itmek [2] azarlamak, paylamak, rencide etmek. 

M14/V/4 beyt-i ʿırżını bu beyt ile yıķup itdüm ʿitāb /diŋle yaģyānuŋ sözin va‟llāhu aʿlem bi‟ŝ-ŝavāb 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

ʿitāb-ı nehy(i) [2] nehyinin azar(ı); sertlikle men etme(si). 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

 iʿtāķ [1] köle azadı, ıtık. 
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K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

itdügini bulmaķ [2] ettiğini bulmak; yaptığı misliyle karşısına çıkmak. 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

 iʿtibār [3]  

1. saygı, değer, hürmet. 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

… iʿtibārı bārına ģammāl olmamaķ [1], … iʿtibārı bārına yüklenmemek [1] sırf makamı ve mevkii 

için baş eğmemek. 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

2. güven duyma, dikkate alma. 

K34/7 dünyāda iʿtibārına ĥalķuŋ ne iʿtibār / cehd eyle āĥiretde ʿazíz ol cinān gibi 

3. dikkate alma, önem verme, rağbet etme. 

iʿtibār itmek [1] kıymet ve önem vermek, rağbet göstermek. 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

 iʿtidāl [1] denge, ölçülü olma, ılımanlık, mülayimlik, aşırılıklardan uzak orta hâlde 

bulunma. 

K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

 iʿtiķād [2]  

1. kalben tasdik etme, inanç. 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

iʿtiķādı pāk olmaķ [1] inancı sağlam, temiz ve halis olmak. 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

2. tevekkül║gayret. 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

iʿtiķād itmek [2]  

1. inanmak, kabul ve tasdik etmek. 

K23/25 bu ʿadl ü dād ü ŝalāģ u ʿibādetin işiden / vilāyet ehli diyü iʿtiķād ider anı 

2. inanmak, güvenmek, itimat etmek. 
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G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

 iʿtikāf [1] bir yere kapanarak ibadet etme; uzlet, dünyadan elini eteğini çekme. 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

 iʿtimād güvenme, dayanma. 

iʿtimād eylemek, iʿtimād itmek [3] güvenmek, inanmak, kanmak. 

M4/II/2 dünyāya ʿayn-ı ʿizzet ile eyleme naţar / ŝaķın yüzüŋe güldügine itme iʿtimād 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

 ittifāķ [1] birlik; söz ve fikir birliği. 

Ş2/9 budur ehl-i ģaķíķat ittifāķı / ki lā ĥallāķe illā ĥayyü bāķí 

 ittiģād [2] birleşme, birlik; ülfet. 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

ittiģād eylemek [3] uyumlu bir şekilde bir arada bulunmak, muvafakat etmek, ülfet etmek. 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furat / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

 ʿivaż [1] bedel, karşılık. 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

ivmek [2] sabırsızlanmak. 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

 iz [9] insan ya da hayvan ayağının bastığı yerde bıraktığı şekil. 

K7/19 görinen tuġları mürġ-ı hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 
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… izin izlemek [1] … izini takip etmek, … yolundan gitmek. 

G471/2 ʿayn-ı ʿavāmı gözlemez mūźíler izin izlemez / il gözine faķír olur āĥiretüŋ ekābiri 

 izā cāʾe‟l-ķażā amye‟l-baŝar [1] “kaza (=alına yazılan) geldiğinde göz kör olur.”, Arapça 

mesel. 

G64/7 ġam degül yaģyā nigāra görmedin gelse raķíb / bu meśeldür kim izā cāʾe‟l-ķażā amye‟l-baŝar 

 iźʿān anlayış, kavrayış, akıl, feraset. 

iźʿān itmek [2]  

1. farkında olmak, haberdar olmak, anlamak. 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

2. idrak etmek, güzelliğini kavramak. 

G333/3 ʿālem-i derd ü ġam-ı cānānı iźʿān itmeyen / gülmesün hergiz iki ʿālemde mesrūr olmasun 

iźʿānı gitmek [1] anlayış ve kavrayış yetisini kaybetmek. 

G82/5 ķarşudan gelse ģabíbi ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ / ģayreti başdan aşar ʿaķlı şaşar iźʿān gider 

 ʿiźār yanak. 

ʿiźār-ı dil-rübā [1] gönül çalan güzelin yanağı. Tanıkta sevgilinin gözü, عراز (=izâr=yanak) 

kelimesinin üstüne istif edilen ayın harfine benzetilmektedir. 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

ʿiźār-ı tābdār [1] parlak yanak. 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

ʿiźār açmaķ [1] yanak/yüz açmak; yüz göstermek. 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

 izdiyād artma, çoğalma. 

izdiyād-ı ʿömr [1] ömrün ziyadeleşmesi; uzun ömür. 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

 iţhār gösterme, aşikâr etme, meydana çıkarma, duyurma. 

iţhār eylemek, iţhār itmek [3] göstermek, belli etmek, duyurmak. 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

iţhār-ı ķudret [1] güç ve kudret gösterme hâli, keramet izharı. 
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K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

iţhār-ı ķudret eylemek, iţhār-ı ķudret itmek [2] güç ve kudret göstermek. 

Ş1/3 ruĥ-ı cānān virür dünyāya behcet / ider bu yüzden ol iţhār-ı ķudret 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

iţhār-ı vilāyet eylemek [1] velilik izhar etmek; keramet göstermek, ermiş olduğunu göstermek.  

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

 ʿizz yücelik, şeref, itibar. 

ʿizz ü cāh [1] yücelik ve makam mevki. 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

ʿizz ü nāz [1] şeref ve iltifat. 

G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

 ʿizzet [14] 

1. aziz olma, yücelik, itibar, şeref. 

K7/25 geldiler salšanat ü devlet ile ʿizzet ile / cem ü cemşíde varınca pederinüŋ pederi 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

K24/35 ʿālí maķāmı menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt / źāt-ı be-nāmı ʿizzet ile kaʿbe-i recā 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

M12/V/2 tā ķıyāmet ʿizzetüŋ pāyende vü ābād bād / bende-i maķbūl-i ģażret ide sulšānü‟l-ʿibād 

M20/V/3 bu ʿizzete bu devlete ġāyet maģal bilür 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

G505/3 kaʿbe-i kūyi imiş ĥalķa selāmet semti / ʿālem-i źevķ ü ŝafā cānibi ʿizzet šarafı 

ʿizzet-i kübrā [1] büyük mertebe, yüksek derece. 

K1/29 bu ʿavn ü ʿināyetle zihí lušf-ı ilāhí / bu keşf ü kerāmetle zihí ʿizzet-i kübrā 

ʿizzet ü cāh [1] itibar ve yüksek mevki. 

M43/I/1 ķapuŋda ķul olmaġ iledür ʿizzet ü cāhum / yoķdur bu cihān içre benüm ġayri penāhum 

ʿizzet ü ķadr [1] yücelik ve şeref. 

K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

ʿizzet ü raġbet [1] şeref ve itibar. 

K13/25 şevket ile devlet ü rifʿat maķāmında muķím / ģikmet ile ʿizzet ü raġbet mekānında mekín 
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ʿizzetde olmaķ [1] yüksek bir mertebede olmak, aziz olmak. 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

ʿizzete irmek [1] yüksek bir mertebeye erişmek. 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

2. hürmet, saygı, ikram. 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān 

G110/7 şiʿr-i yaģyāyı görüp ʿizzet ile ģörmet ile / fuŝaģā sellemehu‟llāhu müsellem didiler 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

ʿizzet eylemek, ʿizzet itmek [2] hürmet etmek, saygı göstermek. 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

ʿizzet ü ģörmet [1] saygı ve hürmet; hürmet ve itibar gösterme. 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

ʿizzet ü ikrām [1] saygı ve hürmet. 

K22/54 ģaķ teʿālā şeref ü şevketüŋi ide mezíd / šurasın ʿizzet ü ikrām ile šurduķça cihān 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

ʿizzetler görmek [1] hürmet ve saygıyla karşılanmak, itibar görmek, el üstünde tutulmak. 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān  
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1.5. -J- 

 jāle [2] sabahları çiçekler üzerinde görülen su damlası, çiy tanesi, şebnem. 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

jāle-i gülşen [1] gül bahçesindeki çiy tanesi, güllerin üzerindeki çiy taneleri. 

G68/7 jāle-i gülşen gibi olma hevāya münķalib / ŝofí-i ŝāfí gibi bir píri eyle iĥtiyār 
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1.6. -K/Ķ- 

 ķabā [7] üste giyilen, önü yakasından ayaklara kadar açık, iki yanı yırtmaçlı kaftan. 

M20/IV/1 seyrāna çıķsa gün gibi zerrín ķabā ile 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

G339/4 gül beŋzeyemez aŋa gerekse / alšunlu yeşil ķabāsı olsun 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

ķabā-yı fāĥir [1] gösterişli, kıymetli kaftan; fâhir libas. 

K19/10 ķabā-yı fāĥir ile ķalma ʿāķıbet ʿuryān / ʿabā-yı faķr ile ol ķılma bidʿati āyín 

ķabāģat [1] çirkinlik, rüsvalık, yaramaz iş. 

M9/VI/4 yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

 ķabaķ [1] (kabak) yüzmek için kullanılan su kabağı║göz kapağı. 

G9/2 budur gözümden aġladuġum eyledi beni / deryā-yı ʿışķa iki ķabaġ ile āşinā 

 kaʿbe [41] Mekke‟de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti 

yerine getirilirken tavaf edilen kutsal yapı; Kâbe, Beytullah. 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

K2/20 yūsuf-ı mıŝr-i melāģat pādişāh-ı rūm ü şām / kaʿbe sulšānı ʿacem ĥānı şeh-i ŝāģib-ķırān 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

K4/30 vücūdı kaʿbesi mānend-i mescidü‟l-aķŝā / penāh-ı leşker-i islām ţıll-ı yezdāndur 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 



955 
 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

G57/2 ĥālí degüldür āyíne-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

G61/1 kaʿbe ķapumda cān virigör dirsin ey nigār / ķurbānlar olduġum aŋa da minnetüŋ mi var 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G75/4 kaʿbenüŋ uzun uzaķ yollarına gitmek ile / ķulları cānib-i mevlāsına ķurbiyyet ider 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G166/1 maʿšūf oldı kaʿbeye vāv-ı vücūdumuz / irdi nihāyetine ģudūd-ı sücūdumuz 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

G452/4 pāyüŋe aķsun dir iseŋ kaʿbeveş ehl-i ŝafā / göŋül alçaķlıġın eyle šurı šur zemzem gibi 

G479/4 kaʿbe gibi yine müstaġraķ-ı envār olmış / ey ĥalílüm yüzüŋ üstindeki ĥālüŋ ʿadesi 

G485/2 ŝalā-yı daʿvet ile kaʿbede müselmānlar / müsāfirān-ı ĥalíl olduġını gördüŋ mi 

kaʿbe-i ʿalā [1] yücelik Kâbe‟si. 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

kaʿbe-i cān [2] canın Kâbe‟si; canın Kâbe‟ye yönelir gibi yöneldiği ruhani Kâbe║Süleymaniye 

Camii. 

K3/12 cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā mevķiʿ-i ehl-i niyāz / kaʿbe-i cān menzil-i maķŝūd ü cāy-ı ilticā 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

kaʿbe-i dil [2]  

1. gönlün Kâbesi; gönlün manevi yönelme makamı. 

Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 
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2. gönül Kâbesi║müminin gönlü. 

G423/4 mey ile meymene vü meysereŋi šoldurma / ne revādur ki meye kaʿbe-i dil menzil ola 

kaʿbe-i ehl-i niyāz [1] niyaz ehlinin Kâbe‟si; yalvarıp yakaran âşıkların Kâbe‟ye yönelir gibi 

yöneldiği║sevgili. 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ [1] Hak dostlarının Kâbe‟si. 

G455/2 her vücūd-ı ehl-i cūda cümle aŝģāb-ı sücūd / kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ šūr-ı temennādur didi 

kaʿbe-i ʿışķ [1] aşk Kâbe‟si. 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní [1] ruhani vücudun kalbinin Kâbe‟si. 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

kaʿbe-i kerem [1] yücelik Kâbe‟si, lütuf Kâbe‟si║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

kaʿbe-i kūy [5] âşıkların sevgilinin evinin çevresinde Kâbe‟yi tavaf edercesine dönüp 

dolaşmalarından ve sevgilinin bulunduğu mekânın kutsal addedilmesinden hareketle sevgilinin 

mahallesi, semti. 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G505/3 kaʿbe-i kūyı imiş ĥalķa selāmet semti / ʿālem-i źevķ ü ŝafā cānibi ʿizzet šarafı 

kaʿbe-i maķŝūd [7] maksat Kâbe‟si║varılması hedeflenen yer. 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

G94/5 cānib-i ģaķķa teveccüh eylese ehl-i ŝafā / ʿaynı ile kaʿbe-i maķŝūdını peydā görür 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G363/5 kaʿbe-i maķŝūda ʿazm eyle ģarāmíden ŝaķın / cānib-i ģaķdan oyalar ŝoģbet-i yārānı ķo 

G475/5 ehl-i ʿirfānuŋ cihānda kaʿbe-i maķŝūdıyuz / gün gibi şevķi olan her gün šolanurlar bizi 

kaʿbe-i nihān [1] gizli Kâbe║Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi‟nin gönlü. 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 
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kaʿbe-i recā [1] niyaz Kâbe‟si║Defterdar İskender Çelebi. 

K24/35 ʿālí maķāmı menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt / źāt-ı be-nāmı ʿizzet ile kaʿbe-i recā 

kaʿbe-i śāní [1] ikinci Kâbe║Ayasofya semti. 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

kaʿbe-i ŝıdķ u ŝafā [1] doğruluk ve saflık Kâbe‟si║Saçlıoğlu Mustafa‟nın cemali. 

Ş2/163 birisi ŝaçlu-oġlı muŝšafādur / cemāli kaʿbe-i ŝıdķ u ŝafādur 

kaʿbe-i ʿulyā [4] yüceler yücesi Kâbe. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

G446/4 minnet o mennāna kim şeyĥ-i siyeh-pūşumuz / ceźbe ŝalar ʿāleme kaʿbe-i ʿulyā gibi 

kaʿbe-i ʿuşşāķ [1] âşıkların Kâbe‟si║sevgilinin dükkânı. 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

kaʿbe örtüsi [1] Kâbe‟ye atfedilen değerin bir göstergesi olarak üzerine kaplanan ve her yıl 

Kurban Bayramı‟nda yenilenen kıymetli kumaş örtü. 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

kaʿbe yapmışca śevābı olmaķ [1] Kâbe yapmış kadar sevap kazanmak. 

Ş1/141 yapaydı göŋlümi ģüsn-i ĥišābı / olurdı kaʿbe yapmışca śevābı 

kaʿbetu‟llāh [1] Allah‟ın evi olan Kâbe. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

ķābe ķavseyn [1] “iki yay aralığı kadar” (Necm, 9), Miraç‟ta Allah ile Hazreti 

Muhammed‟in arasındaki mesafeye işaret eder. 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

 ķābil [5] 

1. istidadı ve kabiliyeti olan. 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

2. olabilir, mümkün, imkân dairesinde bulunan. 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 
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ķābil-i fenā [1] yok olma, geçip gitme ihtimali olan; kalıcı olma ihtimali bulunmayan. 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

ķābil-i fenā olmaķ [1] yok olma, geçip gitme ihtimali olmak; kalıcı olma ihtimali bulunmamak. 

M4/V/3 devlet dime aŋa ki ola ķābil-i fenā / insānı bí-baŝíret ider bu ĥayāl-i ĥˇāb 

ķābil-i taʿbír olmamaķ [2] 

1. nitelik ve nicelik bakımından hakkıyla anlatılabilecek gibi olmamak. 

K9/10 yinildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

2. açıklanabilir, izah edilebilir durumda olmamak. 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

 ķābiliyyet [2]  

1. kudret, kuvvet, mecal║ihtimal, imkân. 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

2. ihtimal, imkân║ kudret, kuvvet, mecal. 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

ķābil-oġlı muŝšafā [1] Kâbiloğlu Mustafa; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden 

biri. 

Ş2/226 birisi ķābil-oġlı muŝšafādur / işiginde gözüm ķıble-nümādur 

 ķable‟l-vuŝūl [1] vâsıl olmadan önce, vuslattan önce. 

M10/V/2 māʾil-i aŝl-ı uŝūl ol māʾil-i aŝl-ı uŝūl / lāyıķ-ı vaŝl-ı ģabíb it kendüŋi ķable‟l-vuŝūl 

 ķabr [14] mezar. 

M1/IV/6 ķabrinde tenhā ķorlar giderler / cemʿiyyet issi şāh-ı kebíri 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

M7/VII/3 leyl ü nehār ʿanber ü kāfūr ü cān-fezā / ķabrindeki melekler elinde baĥūr ola 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 
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G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

G509/1 gelicek ķabrüme ol laʿli mesíģā şimdi / bir duʿā ile ķıla rūģumı iģyā şimdi 

ķabr-i imām-ı aʿţam [1] İmam-ı Azam‟ın kabri. 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

ķabr-i münír [1] nurlu kabir. 

M7/VII/6 ģaķ raģmet eylesün diyene raģmet eylesün / ķabr-i müníri ehl-i münācāta šūr ola 

ķabūl [1] 

1. alma, uygun görme, razı olma, evet deme, muvafakat etme, dikkate alma. 

ķabūl itmek [6]  

1. verilen bir şeyi alma, reddetmeme, muvafakat etme. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

2. uygun görme, razı olma, evet deme, müsaade etme. 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

3. (bir sözü/nasihati) nazarıitibara alma. 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

ķabūl olmaķ [3] kabul edilmek, geri çevrilmemek, icabet olunmak. 

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi pāşāmuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

2. bir yere ya da topluluğa alınmaya/dâhil edilmeye uygun bulunan; makbul. 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

[ayrıca bkz. „ģarem-i kaʿbede duʿā-yı gedā ķabūl olur‟ md.] 

 ķaçan, ķaçan ki, ķaçan kim [35]  

1. ne vakit, her ne zaman, ne zaman ki… 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 
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K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K20/40 yüzi zemíne sürilür miśāl-i berg-i ĥazān / ķaçan hevāsına tābiʿ olur bir ehl-i ēalāl 

K28/29 ĥayra döner işi āĥir encüm-i seyyāreveş / ādemí-zāduŋ ķaçan kim ĥayra olsa niyeti 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

G127/4 ser-i ʿuşşāķ eli altında olur ĥātemveş / ĥātem-i laʿl-i leb-i yāre ķaçan ķaş gelür 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G328/2 cefā vü şíve vü nāz ü ʿitābuŋı görürin / ķaçan ki āyíne-i ģüsnüŋe nigāh iderin 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

2. nerede kaldı … (etsin/edecek!) 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

 ķaçķın [1] kaçak, firari. 



961 
 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

 ķaçmaķ [21] 

1. birinden ya da bir şeyden kurtulmak amacıyla hızla uzaklaşmak. 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

K12/29 ġazāda esb-i ŝabā-sürʿatüŋle irişicek / bulıš gibi ķaçuben šaġlara düşer aʿdā 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M5/IV/3 sürĥ-ser ʿośmānludan ķaçduġı gibi ķaçdılar / bir ķaraçı ġurbetüŋ düzme şikāyetçileri 

M14/II/2 gāh ķūma gāh ķāşāna ķaçar olur nihān / yüze gelmez ķuma girmiş mūra dönmişdür hemān 

M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

2. korkup çekinmek, imtina etmek, göze alamamak, kendini sakınmak. 

G59/2 ne ŝaġ olmaķ murādumdur ne ölmekden ķaçar cānum / cihānda ĥaste-i ʿışķ olalı bir ĥoşça ģālüm var 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

3. uzak durmak, geri durmak, kaçınmak. 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

4. karşılaşmamaya çalışmak, yüz yüze gelmekten sakınmak. 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

Ş2/293 birisi nāfedür āh ol perí-rū / ķaçar insāndan mānend-i āhū 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

5. gitmek, kendini atmak. 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

 ķaçurmaķ [2] 

1. bir yerden bir yere gizlice götürmek. 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

2. sürmek, kovmak. 
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K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

 ķad, ķadd [15] boy║endam, boy bos; beden. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā  

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu ĥāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

ķad-i dil-ber [1] güzel sevgilinin boyu/endamı. 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

ķadd-i ĥamíde [1] iki büklüm olmuş beden. 

G86/1 bezm-i belāda ķadd-i ĥamídem kemānedür / ŝavt-i ģazín-i nāle vü āhum terānedür 

ķaddi hilāl olmaķ [1] bedeni hilâle dönmek; bedeni iki büklüm olmak. 

G401/3 ķaddüm hilāl olalı eyā ķaşları kemān / tírüŋ faķíri gösterür oldı benān ile 

ķaddi iki ķat olmaķ [1] bedeni iki büklüm olmak. 

G60/7 iki ķat oldı ķaddüm hāneķāh-ı dehre pír oldum / bi-ģamdi‟llāh vücūdumda benüm dāl-i ʿibādet var 

ķaddi kemāna dönmek [3] bedeni yaya dönmek; bedeni iki büklüm olmak.  

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

ķaddi yā gibi olmaķ [1] bedeni yay gibi olmak; bedeni iki büklüm olmak. 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 
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ķaddin kemāna döndürmek [1] boyunu yaya çevirmek; boyunu yay gibi iki büklüm etmek, belini 

bükmek. 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

ķaddini dāl-i ĥamíde eylemek [1] boyunu/bedenini iki büklüm dal/ د (=dal harfi) hâline getirmek; 

belini bükmek. 

G87/2 bār-ı ġam-ı firāķı ile ķaddümi benüm / dāl-i ĥamíde eyleyen ol servi šalıdur 

ķaddini yay eylemek [1] bedenini yay hâline getirmek/yay gibi eğriltmek; iki büklüm etmek. 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

ķadd ü cemāl [1] endam ve güzel yüz. 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

 ķadem ayak, adım. 

ķadem-i şūm [1] şom kadem; bastığı yerde ot bitmeme, gittiği her yere uğursuzluğunu da 

götürme║Rüstem Paşa için. 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

ķadem-i yār [1] sevgilinin ayağı. 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

ķadem baŝmaķ [1] ayak basmak, adım atmak║teşrif etmek. 

G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 

 ķadem-rence, ķadem-rencíde ayağa zahmet verme. 

ķadem-rence ķılmaķ [1], ķadem-rencíde itmek [1] lutfedip, tenezzül edip gelmek. 

G347/2 gel ķadem-rence ķıl ey sāķí benüm başum içün / ayaġuŋ tozına yüz sürmegi taķdím ideyin  

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

 ķāēí [4] kadı, hâkim. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

ķāēiyü‟l-ģācāt [1] bütün hacetleri yerine getiren, istekleri karşılayan Allah. 

Ş1/13 ķamunuŋ ĥālıķı bi‟ź-źāt sensin / ķamuya ķāēíyü‟l-ģācāt sensin 

 ķadímí [1] eski, eskiden beri var olan. 
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Ş1/78 erenler yiri arslanlar yataġı / ķadímí şehr ġāzíler ocaġı 

 ķādir  

1. kuvvet ve kudret sahibi, muktedir; ehil, istidatlı, yarar, yaraşık. 

K5/39 ʿaŝāsına šayanup ĥıdmetinde ķādir olur / kemān-ı tír-i ķażādur cemíʿ-i derbānı 

ķādir olmaķ [7]  

1. gücü yetmek, muktedir olmak, becerebilmek. 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

1.1. istidadı olmak, ehil olmak. 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

1.2. elinden gelmek, elinde olmak. 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥı olmaz cefākār olmaġa ķādir 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

ķādir ise(ŋ) [2] elindeyse, elinden geliyorsa. 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G429/2 maģabbet itme dirsin ķādir iseŋ / bu mirʾāt-ı dil-i bí-cāna girme 

2. her şeye gücü yeten, istediği her şeyi eksiksiz olarak yapan; Allah‟ın sıfatıdır. 

ķādir-i ķader [1] kaderi elinde tutan, her şeye gücü yeten Allah. 

K25/46 tā ģaşr olınca devlet ile muġtenem ide / ol źāt-i pāk-i ʿāliyesin ķādir-i ķader 

ķādir-i perverdigār [1] bütün mahlukatı besleyip yetiştiren, her şeye muktedir olan Allah. 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

ķadir gicesi [1] Ramazan ayının son on gününden biri -genellikle yirmi yedinci gecesi- olduğu 

kabul edilen, Kuran‟ın inmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı görülen mübarek gece. 

K19/51 sevād-ı ĥaššı ķadir gicesi midür ʿacebā / ki šurur anda zülāl-i meʿāní-i rengín 

ķadr ü berāt [1] Kadir ya da Berat gecesi. Kadir Ramazan‟ın 27. gecesi, Berat ise Şaban ayının 

15. gecesi olarak kabul edilir. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

ķadr-i rifʿat-i dil-dār [1] sevgilinin yüceliğinin derecesi. 

G421/4 sekiz cennet cemāli gülşeninde bir gül-i zíbā / šoķuz eflāk ķadr-i rifʿat-i dil-dāra bir pāye 
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ķadri ʿālí [1] mertebesi, kıymeti ve derecesi yüksek. 

M35/II/2 güneş gibi cihānda ķadri ʿālí göŋli alçaķdur / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

ķadri artmaķ [1] değeri artmak. 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

ķadrin bilmek [13] bir şeyin ya da kimsenin kıymetini bilmek ve takdir etmek; gerekli özeni, 

ilgiyi ve saygıyı göstermek. 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

Ş1/64 ne bilsün ķadrüŋi ol māh-ı ġarrā / ki bilmez kendünüŋ ķadrini ķašʿā 

Ş1/208 şu kim ķadrin bile ʿāşıķlarınuŋ / yolında cān vire ŝādıķlarınuŋ 

G153/1 āmir-i cābirlerüŋ cevrine nāţır olmazuz / ķadrümüz bilmezlere rencíde-ĥāšır olmazuz 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

 ķāf [4] 

1. inanışa göre Anka adı verilen mevhum kuşun yaşadığı, dünyayı çepeçevre saran efsanevi dağ, 

Kaf dağı. Tanıklarda Kaf ile tamlama içerisinde verilen kelimelerin bir tanesi hariç diğerlerinin 

tamamında kaf harfi bulunmaktadır. 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

G171/2 ķol ķanad oldı bize şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl / ʿaynı ile biz šaríķat ķāfınuŋ ʿanķāsıyuz 

ķāf šaġı [1] Kaf dağı. 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

ķāf-ı fürķat [1] ayrılık Kaf‟ı. 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

ķāf-ı ģaķíķat [1] hakikat Kaf‟ı. 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 
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G115/4 hū diyen hū işidür ķāf-ı ģaķíķatde begüm / kendüŋi naʿre-i hū ile hüveydā idegör 

ķāf-ı ʿışķ [4] aşk Kaf‟ı. 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G478/1 vücūdum ķāf-ı ʿışķ ancaķ kesilmez ʿaynumuŋ yaşı / taŝavvur itdügüm olmaz oŋılmaz baġrumuŋ başı 

ķāf-ı ķanāʿat [1] kanaat Kaf‟ı. 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

ķāf-ı šāʿat [1] ibadet ve itaat Kaf‟ı. 

G397/4 ʿayn-ı ʿilm-i maʿrifet dilden gelür lā-yenķašıʿ / farķı yoķdur ķāf-ı šāʿatden aķan enhār ile 

ķāfa dek [1] Kaf dağına kadar║bütün dünyayı. 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

2. kâf harfi  (ف) 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

ķāf-ı murāķıb [1] murakabe hâlinde olan kaf harfi (ف))║bakan, gözleyen, kontrol eden║gözü 

açık║vahdaniyet denizine dalarak lahuti âleme nazar eden, istiğrak hâlinde olan. 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

 ķafā [2] baş ve boynun arka kısmı, ense. 

K20/19 cünūd-ı ehl-i hevānuŋ belā ķafāsında / vücūd-ı pír-i dü-tā rāy-ı ķahr-ı ʿömrine dāl 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

 ķafes [2] vahşi hayvanların ve kuşların içine konduğu, demir çubuklardan yapılmış 

bölme ya da mahfaza. 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

ķafes olmaķ (bir şeye) [1] her yanını kafes gibi kuşatarak hapsetmek. 

M13/IV/3 ġāfil olma fevķ ü taģt ü ŝaġ ü ŝol ü píş ü pes / ʿandelíb-ı rūģına insānuŋ olmışdur ķafes 

 kāfí [1] kifayet eden, yeterli gelen, başka şeye ihtiyaç bırakmayan; yeterli, yeter. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

 ķāfile [2] birlikte yolculuğa çıkanların oluşturduğu topluluk, kervan. 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 
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 ķāfile-sālār [1] kervanbaşı. 

M45/IV/1 ģażret-i ĥıżr-ı nebí ķāfile-sālāruŋ ola / rūz ü şeb ġāyib erenler ki nigehdāruŋ ola 

kāfir müselmān [1] kâfir Müslüman║herkes. 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

 kāfir, kāfer [6]  

1. gayrimüslim düşmanlar. 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

1.1. gayrimüslim║Hıristiyan.  

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

2. zalim ve şuh dilber. 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

kāfir illeri [1] kâfir ülkeleri. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

kāfir ilinde ölenüŋ menzili cennet olur [1] “kâfir memleketinde ölen cennete gider.” 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

 kāfiye [1] İbn-i Hâcib‟e ait nahiv ilmine dair bir eser. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden şāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

 ķaftān [3] kıymetli kumaştan yapılmış, boyu diz kapağına veya topuklara kadar inen 

önden açık giysi. 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / keh-keşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

Ş2/123 geyüp altunlu ķaftānın ķamerveş / yaķar irdügini mānend-i āteş 

 kāfūr [2] kâfur ağacından elde edilen yarı şeffaf, beyaz renkli kokulu madde. 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

 ķāġıdĥāne [1] Kâğıthane, İstanbul‟da Eyüp yakınlarında bir semt adı║kâğıt hane. 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

 kāh [3] saman çöpü. 
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M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

 ķahr [1] 

1. derin üzüntü, sıkıntı, gam, dert, keder. 

ķahr-ı ʿālem [1], ķahr-ı dehr [1] dünyanın kahrı, dünya derdi. 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

G244/4 ķorķutma ehl-i ʿışķ olanı ķahr-ı dehr ile / el-ʿışķu lā-yaēurru bi-şeyʾin ve lā-yuĥıl 

2. merhametsizlik, zulüm, eziyet. 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

ķahr itmek [2] galip gelip ezmek, perişan ve helâk etmek. 

K7/4 çār yāruŋ raēiya‟llāhu teʿālā ʿanhüm / intiķāmın alalum ķahr idelüm ehl-i şeri 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

 ķahremān [3], ķahremān-ı ķātil [1] İran mitolojisinin efsanevi kahramanlarından 

Kahramân-ı Kâtil. Pişdadiyân sülalesinden Tahmurs‟un oğludur. Çocukken devler tarafından 

kaçırılır ve onların arasında büyür. On dört yaşına geldiğinde sudaki yansımasını görerek 

kendisinin dev olmadığını anlar ve devlerle savaşır; daha sonra insanların yaşadığı yere gider. 

Çok sayıda insanı öldürmesinden dolayı “Kâtil” lakabıyla anılır. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

1.1. Kahramân-ı Kâtil║yiğit, bahadır, cesur, güçlü kuvvetli. 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

2. kahhar, zorba. 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi  

 ķāʾil [7]  

1. diyen, söyleyen; nakil ve rivayet eden. 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür  

2. razı, rıza gösteren. 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 
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G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

ķāʾil olmaķ [6] razı olmak, rıza göstermek. 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G501/6 ķavl-i resūle ķāʾil olur istimāʿ ider / bū-cehl ile ebū-lehebüŋ mācerāsını 

 ķāʾim vaktinin çoğunu namaz kılarak geçiren. 

ķāʾim ü ŝāʾim [1] vaktini namaz kılarak ve oruçlu olarak geçiren. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķameti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

 kāʾināt [14] âlem. 

1.1. Ay altı dünya. 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

K28/3 gözlerin açdı çiçekler gibi cümle kāʾināt / devlet ile ʿālemüŋ geldi behār-ı ʿizzeti 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 

1.2. bütün millet, cümle âlem, herkes. 

K29/14 muŝšafā pāşā ki lušfından ĥacildür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

1.3. bütün mevcudat. 

M3/V/1 merd olan yoķluķda yoķlar kāʾinātuŋ varını / bu cihāndan göz yuman gördi ģaķuŋ dídārını 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

1.4. dünya, hayat. 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

G176/1 kāʾinātuŋ ŝanʿat-i cehlinde kāmil olmazuz / hem-dem-i ehl-i hevā yār-ı erāźil olmazuz 

G444/5 ʿāşıķ eyler kendüye maʿşūķını yaģyā gibi / kāʾināt içinde ʿāşıķ olıcak ʿāşıķ gibi 
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 ķaķımaķ [2] öfkelenmek, hışma gelmek. 

Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

 kākül [19] yüzün iki yanına sarkan saç tutamları, perçem; saç. 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

Ş2/239 emín olmaġ içün ĥalķuŋ dilinden / başında dil baġı var kākülinden 

Ş2/240 inanmaŋ kāküli siģrine zinhār / ki anuŋ bir başı var biŋ dili var 

G23/2 kāküli sevdāsı ruĥı ģasreti / göŋlümüŋ eglencesidür rūz ü şeb 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

kākül-i āşüfte [1] dağınık kâkül/saç. 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

kākül-i dil-dār [1] sevgilinin kâkülü/saçı. 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

kākül-i miskín [1] misk kokulu kâkül. 

G111/4 zülfüŋ iki bükilüp kākül-i miskínüŋ ile / dil-i āvāremi ol ġamze-i cādūya çeker 

kākül-i mušarrā [1] göz alıcı, parlak kâkül║tuğ mancıklarının alt kısmında bulunan püskül 

şeklindeki at kuyruğu kılları. 

K12/25 çözilse tuġlaruŋ kākül-i mušarrāsı / šolar derūn-ı cihān būy-i ʿanber-i sārā 

kākül-i siyāh [1] siyah kâkül. 
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G508/2 ģabíbi beŋzedürin bir baķımda gerdūna / ki dūna māʾil olur kākül-i siyāhı gibi 

kākül-i yār [1] sevgilinin kâkülü. 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

ķāl 

1. söz, kavil. 

ķāl-i resūl [1] Peygamber‟in kavli; hadis-i şerifler. 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

ķāl ehli [1] ehl-i kâl, ulema (hâl ehli sufiler-kâl ehli ulema karşıtlığında). 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

ķāle gelmez [1] sözle ifade edilemez durumda olan, kelimelerin ifade etmeye yetmeyeceği. 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

2. altın gibi kıymetli madenlerin saflaştırılmak üzere bir potada eritilmesi. 

ķāl eylemek, ķāl itmek [5] (sözü/kalbi/benliği) kuvvetli ateşle eritip saflaştırmak; som altına 

çevirmek. 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

G7/5 nār-ı fürķatde sözin ķāl eyleyen yaģyā gibi / ʿaynı ile şāʿir-i bed-rāya olmaz āşinā 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

ķāl olmaķ [3]  

1. sözden ibaret olmak║söylenmek, dile getirilmek. 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

2. eriyip saflaşmak, som altına dönmek. 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

M1/III/7 el-ģamdüli‟llāh ķāl oldı ķalbüm / ʿışķ āteşinde yandum yaķıldum 

 ķalʿa [5] kale, hisar. 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

Ş1/133 revādur ķalʿada olsa mekānı / olur šaşlıķda şāhín āşiyānı 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 
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ķalʿa-i cism [1] vücut kalesi, beden kalesi. 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

ķalʿa-i inkār [1] inkâr kalesi. 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

ķalʿa cengi [1] kale savaşı. 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

 ķalafat [1] gemilerin bakım ve tamir işi; özellikle kaplama ve döşemelerini sıcak zift 

dökerek su geçirmez hâle getirme işlemi. 

ķalafat içün dibi yuķaru dönmiş boġaz gemisi [1] kalafatlanmak için alt üst edilmiş boğaz 

gemisi║boşalmış mutfak. 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

 ķalaša [3] İstanbul‟da eskiden genellikle gayrimüslimlerin yaşadığı Galata semti. 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

G421/1 şerābı terk idüp ŝofí başuŋı virme ġavġāya / güzellerle ayaķ seyrānın eyle gel ķalašaya 

 ķalb [6] kalp║gönül. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdının merdūd itdüm 

ķalb-i ʿadū-yı dín [1] kâfirlerin kalbi, düşmanların kalbi. 

G450/3 ķalb-i ʿadū-yı díne hemān yörenür ġubār / gāhí ki semt-i düşmene olsa revān ķoçı 

ķalb-i aġyār [1] rakibin kalbi. 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

ķalb-i āhen [1] demirden kalp║yumuşamayan, katı gönül. 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

ķalb-i ʿāşıķ [2] âşığın kalbi, âşığın gönlü. 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 
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ķalb-i dūn [1] kötü kalp, aşağılık kalp. 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

ķalb-i ġamgín [1] gamlı kalp, dertli yürek. 

G290/1 šutışdı āteş-i ʿışķ ile ķalb-i ġamgínüm / zülāl-i vuŝlat ile olmaz oldı teskínüm 

ķalb-i mecnūn [1] Mecnun‟un kalbi. 

Ş1/4 nedendür ķalb-i mecnūnda ģarāret / nedendür çihre-i leylíde ģālet 

ķalb-i meyyal [1] (her gördüğüne) meyleden kalp. 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

ķalb-i muġber [1] tozlanmış (=kirlenmiş, kararmış) kalp. 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 

ķalb-i müsāfir [1] seferde olanın kalbi, gazilerin kalpleri. 

K25/32 rāh-ı ġazāda lušfı nesímiyle açılur / ķalb-i müsāfir ile gül-i gülşen-i ţafer 

ķalb-i pāk [1] temiz kalp. 

K25/40 yaģyāya ķalb-i pāküŋ umaram ki meyl ide / ŝu ķanġı cānib alçaġ ola ol yaŋa aķar 

ķalb-i selím [1] manevi olarak sağlam ve doğru kalp. 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

ķalb ile bāzār itmek [1] kalple pazar etmek║sahte parayla alışveriş yapmak. 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

ķalb olmaķ [1] mürayilik etmek. 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

ķalbe deper [1] kalbe girişen. 

K21/13 dirlerdi aŋa ķalbe deper bir dilírdür / meydān içinde geldi bugün imtiģāna tír 

ķalbi ķararmaķ [1] yüreği kararmak, içine karamsarlık ve sıkıntı çökmek. 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

ķalbi zücācın şikest eylemek [1] kalbinin şişesini kırmak, hassas kalbini kırmak, gönlünü 

incitmek, kalbini tuz buz etmek. 

M4/V/4 ķalbi zücācın eyleme bir kimsenüŋ şikest / dirseŋ ki āyíneŋde ola ŝūret-i ŝavāb 

ķalbi ķāl olmaķ [2] kalbi yakıcı bir ateşle yanıp kavrulmak, saflaşmak, arınmak, som altına 

dönmek. 

M1/III/7 el-ģamdüli‟llāh ķāl oldı ķalbüm / ʿışķ āteşinde yandum yaķıldum 
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G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

ķalbine cilā virmek [1] maneviyat yoluyla kalbe parlaklık vermek, kalbini saflaştırmak. 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

ķalbini ķāl itmek [3] kalbini yakıcı bir ateşle eritip saflaştırmak, arındırmak, som altına çevirmek. 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize  

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

ķalbini maģzūn itmek [1] kalbini hüzne boğmak. 

M37/V/1 ķalbümi maģzūn idüp aġyārumı şād eyleme / ĥāšırum yıķma raķíbüŋ göŋlin ābād eyleme 

 ķaldurmaķ [2] 

1. elinden tutup doğrultmak║yardım etmek, şefaat etmek. 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

2. havalandırmak, havaya savurmak. 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

 ķāleb kalıp, ceset, beden. 

ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā itmek [1] insan bedenine giren ruh gibi ayak diremek. 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

ķāleb-i bí-rūģ [1] ruhsuz ceset, cansız ceset║sonunda “Yahya” olmayan şiir║Yahya‟nın 

yazmadığı şiir. 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

 ķalem [9]  

1. yazı yazmak için kullanılan, sert kamıştan ucu yontularak yapılmış âlet. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

1.1. kalem║şairlik tabiatı, şairlik kudreti. 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 
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K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā [1] Allah‟ın yaratış kalemi║Allah‟ın yaratıştaki sanatkârlığı. 

K14/8 ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā ile yed-i ķudretle / zer ile çerĥ-i zebercedde yazıldı bir dāl 

ķalem barmaķ [1] kalem gibi ince, uzun, mütenasip parmak. 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

ķalem çalmaķ [1] yazmak║(Kiramen Katibin için) günahları amel defterine yazmak. 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

ķaleme dönmek [1] kalem gibi incelmek, başına kara sevda erişmek, kan ağlamak, yakası 

parçalanmak ve zincir sürümek. 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

 ķalender [1] batınî dervişlerine verilen isim. 

G118/3 ķayd idinür ķalender olan šavķ-ı laʿneti / bāġ-ı cihānda kendülerin baġa ŝaldılar 

ķalender eylemek [1] dünya zevklerinden ve maddi olan her şeyden uzaklaştırmak. 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

ķāle‟n-nebí [1] “Peygamber dedi ki” anlamında bir söz. 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

ķalíl [1] 

1. az. 

ķalíl ü keśír [1] az veya çok║ne kadar takdir edildiyse. 

M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

2. kısa. 

G485/7 vücūdı külbe-i ʿuşşāk olınca yaģyānuŋ / dem-i viŝāli ķalíl olduġını gördüŋ mi 

 ķālūbelā [1] “Evet, öyledir, dediler” (Araf, 172). Allah‟ın ruhlara “Elestü bi-Rebbiküm?” 

(Ben sizin Rabb‟iniz değil miyim?) diye sorduğu ve ruhların da “Belâ!” diyerek ikrar verdikleri 

ezel meclisi. 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda / pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

ķalķmaķ [1] kıyam etmek, doğrulmak, ayaklar üzerinde dik durmak║el pençe divan 

durmak. 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

 ķalyete [1] kalyon şeklinde yük gemisi. 
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K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

 kām-bín kâm gören, muradına eren. 

kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān [1] muradına eren, ikbal sahibi, muzaffer, bahtiyar, 

herkesin matlubunu ve meramını hasıl eden║Yavuz Sultan Selim. 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

 ķamer [10]  

1. Dünya‟nın uydusu olan gök cismi, Ay. 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

Ş2/123 geyüp altunlu ķaftānın ķamerveş / yaķar irdügini mānend-i āteş 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

1.1. Ay║Ay‟a benzeyen güzel/sevgili. 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

ķamer-i çerĥ [1] feleğin Ay‟ı; gökteki Ay. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

 ķamer-çihre [1] ay yüzlü (güzel/sevgili). 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

 ķamer-fer [6] Ay parlaklığında olan, Ay gibi parlayan (güzel/sevgili). 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

G65/4 mihrüŋle ey ķamer-fer ʿāşıķlaruŋ ser-ā-ser / šutılmış aya beŋzer dāġ-ı siyāhı yir yir 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

 ķamer-liķā [2] ay yüzlü (güzel/sevgili). 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 
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 ķamer-peyker [1] ay yüzlü (güzel/sevgili). 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

 ķamer-śímā [2] ay yüzlü (güzel/sevgili). 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

 ķamer-šalʿat [2] ay yüzlü (güzel/sevgili). 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

 ķamerveş [4] Ay gibi, Ay‟a benzeyen (güzel/sevgili). 

Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G457/2 gün yüzlülerle seyre çıķarsa ķamerveşüŋ / pāyine düşme yilme seg-i kārbān gibi 

 ķāmet [24] boy. 

1.1. boy║boy bos, endam. 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 

K13/32 tāʿatüŋdür bí-gümān şān-ı bülendüŋe nişān / ķāmetüŋdür sidre vü šūbā gibi bālā-nişín 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-ı ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

1.2. boy║baştan ayağa bütün beden. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķāmeti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 
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M1/V/3 ķıl ķāmetüŋi serv-i muŝallí / saŋa baş egsün sidre nihāli 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

Ş2/231 maķām-ı ġamda oldı ķāmetüm çeng / idelden perde-i ʿuşşāķa āheng 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yı miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

ķāmet-i bālā [2] yüce boy, uzun boy. 

K12/19 görince ķāmet-i bālāsını felekde melek / sücūd idüp didi sübģāne rabbiye‟l-aʿlā 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

kāmet-i cānān [1] sevgilinin boyu.  

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

ķāmet-i dil-dār [1] sevgilinin boyu. 

K2/41 ķāmet-i dil-dār gibi sözüŋi ķılma dırāz / ey göŋül eyle duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān 

ķāmet-i mevzūn [1] düzgün ve mütenasip endam, kusursuz endam. 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

ķāmet-i šūbā [1] Tuba ağacı gibi boy. 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

ķāmet-i zíbā [1] güzel endam. 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 

ķāmet olmaķ [1] ayağa kalkmak, ayakta durmak. 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

ķāmeti bālā [1] uzun boylu (güzel/sevgili). 

G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

ķāmeti dil-cū [2] endamı gönülleri çeken, endamı güzel, boylu boslu. 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmeti dil-cū gelür 

G111/3 gördi dívāneligüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

ķāmeti dü-tā olmaķ [1] boyu, bedeni iki büklüm olmak. 

G17/5 ʿāşıķ olan kişiler bāb-ı fenādan geçimez / ķāmeti olmayıcaķ dāl-i ʿadem gibi dü-tā 

ķāmeti ĥam olmaķ [1] boyu, bedeni iki büklüm olmak. 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 
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ķāmeti iki ķat olmaķ [1] boyu, bedeni iki büklüm olmak. 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 

ķāmeti kemān olmaķ [2] boyu, bedeni yay gibi eğrilmek; iki büklüm olmak. 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

ķāmeti mevzūn [3] düzgün ve mütenasip endamlı, kusursuz endamlı. 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

ķāmetini dāl itmek [1] belini bükmek. 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

ķāmetini dü-tā itmek [1] bedenini iki büklüm etmek. 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

ķāmetini lām itmek [1] boyunu lâm harfi (ل) gibi eğriltmek, belini bükmek. 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

2. camilerde namazdan önce okunan iç ezan. 

ķāmet itmek [1] camide farz namazdan önce iç ezan okumak. 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

 ķamış buğdaygillerden, sulak yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdeli bir bitki.  

ķamış gönder [1] kamıştan yapılmış mızrak. 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

ķamu ʿālem [1] bütün âlem halkı, cümle âlem. 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

 kāmiʿ ezen, kahreden buyruğu altına alan; cesur. 

kāmiʿ-i dív-i ţulem [1] haksızlıklar devini/şeytanını ezen, kahreden║haksızlığa yiğitçe karşı 

koyan cesur kimse║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/20 kāmiʿ-i dív-i ţulem mehdí-i devr-i ʿālem / nūr-ı ʿayn-ı ʿaţamet ġāzí-i ferĥunde-ĥıŝāl 

 kāmil [8]  

1. kemal bulmuş, bütün, tam, eksiksiz, mükemmel, halis. 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 
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kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān [1] şanı yüce padişahın halis kulu. 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

1.1. işinin erbabı. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

G176/1 kāʾinātuŋ ŝanʿat-i cehlinde kāmil olmazuz / hem-dem-i ehl-i hevā yār-ı erāźil olmazuz 

1.2. kemal sahibi, faziletli kimse; insan-ı kâmil, ârif. 

M5/IV/3 bilse maţlūm olduġını āŝaf-ı şāh-ı cihān / kāmil olan ādeme eyler kemāl-i merģamet 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

G170/1 ālet-i hengāme-i ehl-i kemālüz kāmilüz / mālik-i iksír-i ʿilm-i lā-yezālüz vāŝıluz 

kāmil ü dānā [1] kemal sahibi, faziletli, âlim, kültürlü, görmüş geçirmiş kimseler. 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

kāmil-i ferĥunde-fāl [1] mübarek veli. 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

kāmil-i ģaķ [1] ârif-i billâh, Allah‟ın halis kulu, Hak eri, veli║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

1.3. ercüment, ulu, aziz. 

kāmil-i mülk-i kemāl [1] kemal ülkesinin azizi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/20 mālik-i baģr-i meʿārif kāmil-i mülk-i kemāl / muģsin ü nāʾib-menāb-ı çār yār-ı muŝšafā 

 kām-rān [1] kâm süren, muradına eren, ikbal ve devlet sahibi║ismi belirtilmeyen vezir. 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

 ķamu [32] 

1. bütün. 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

Ş1/62 ķamu begler ʿadālet issi olmaz / ķamu aģmed şefāʿat issi olmaz 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķamu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 
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G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 

1.1. bütün║baştan başa. 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

2. baştan başa, bir baştan bir başa. 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nite kim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

2.1. baştan başa, bir baştan bir başa║sadece║hep. 

G467/5 baģr-i fenāda ġayrileri yüze gelmesün / šutsun cihān yüzini ķamu rūm erenleri 

3. tamamı, hepsi. 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

G114/1 ģalet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbíģine güller ķamu gūş oldılar 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

3.1. tamamı║hiçbiri. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

4. tamamen║hep. 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

Ş2/26 muʿallādur ʿulüvv-i kibriyādan / muʿarrādur ķamu kibr ü riyādan 

5. herkes. 

Ş1/13 ķamunuŋ ĥālıķı bi‟ź-źāt sensin / ķamuya ķāēíyü‟l-ģācāt sensin 

 ķan [7]  

1. damarlarda dolaşarak yaşam devamlılığını sağlayan kırmızı renkli sıvısal doku. 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 
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M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

1.1. kan║kanlı gözyaşı. 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

ķan aġlamaķ, ķanlar aġlamaķ [14] kanlı gözyaşları dökmek║derin bir acı ve üzüntü duymak, içi 

yanmak, çok yakılmak. 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

Ş2/236 nitekim díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng / elinden ķanlar aġlar kāse-i reng 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G26/1 nice bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G443/1 ayru düşdüm nūr-ı dídemden gözüm yaşı gibi / ķanlar aġlarsam demidür baġrumuŋ başı gibi 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

1.1. kanlı gözyaşları dökmek║büyük bir üzüntüyle hâlinden şikâyet etmek. 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

G378/4 fürķatinden aŋa bülbül gibi ķan aġlayayın / ola kim gül gibi gūş eyleye efsānemüze 

ķan aġlatmaķ [1] kanlı gözyaşları döktürmek, çok üzmek, büyük ızdırap vermek. 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

ķan itmek [1] kan dökmek, adam öldürmek, katletmek║kana bulamak. 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

ķan olmaķ [1] kan çıkmak, sonu cinayete varan kavgalar olmak, kan dökülmek. 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

ķan yaġı [1] kan düşmanı, kanlı düşman. 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 
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ķana boyanmaķ [1] kanlara bulanmak, kanlar içinde kalmak. 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

ķana ġarķ itmek [1] kana boğmak, kanlar içinde bırakmak; katletmek. 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

ķana ġarķ olmaķ [1] kana boğulmak, kanlar içinde kalmak; (göz) kanlar ağlamak. 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

ķana girmek [2] birini öldürmek, elini kana bulamak, cinayet işlemek║gönlün içindeki kana 

bulanmak. 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

1.1. birini öldürmek, elini kana bulamak, cinayet işlemek║(âşıkları) kandırmak, kanlarına 

girmek, yazık etmek║gönlün içindeki kana bulanmak. 

G429/1 geyüp gül-gūníler meydāna girme / sözümden çıķma şāhum ķana girme 

ķanı ķurımaķ [7] kanı kurumak║canlılığı gitmek, donuk hâlde kalmak║çok üzülmek, içi 

tükenmek. 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

M12/II/3 fāsıķ ü fācirlerüŋ ķanı ķurıdı nā-gehān / oruc ayından boşanmış cāma döndiler hemān 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

ķanına girmek [13] günahına girmek║ölüm sebebi olmak, öldürmek. 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

M29/I/1 geçdi cānānuŋ firāķı cānuma / tír-i cevri gibi girdi ķanuma 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

1.1. günahına girmek║kandırmak║ölüm sebebi olmak, öldürmek. 

M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 
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M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdüŋ be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

ķanını dökmek [3] kanını akıtmak, yaralayıp öldürmek. 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 

ķanını içmek [2] kanını “içmek”║birini zevkle ve hırsla hunharca öldürmeye kastetmek. 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

ķanını nūş itmek [2] kanını “içmek”║zevkle ve hırsla hunharca öldürmek. 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

ķanlara ġarķ olmaķ [1] kanlara bulanmak, kanlar içinde kalmak║çok sıkıntı, azap ve ızdırap 

içinde olmak. 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

ķanlu [1] kanlı, kana bulanmış. 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

ķanlu göz [2] kanlı göz║kan bürümüş göz║kan dökücü göz, kan döken göz. 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G296/4 ķanlu gözüŋden kim olursa ĥalāŝ / varsun ögünsün yürisün bir zemān 

ķanlu muŝlı [1] Kanlı Muslı; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

ķanlu yaş [10] kanlı gözyaşı║çekilen derin ızdırap sebebiyle dökülen gözyaşları.  

K22/9 āh kim gözden aķan ķanlu yaşum gibi bu dem / dosta düşmene düşkinligümüz oldı ʿıyān 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M24/IV/1 ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G249/5 yaģyā firāķ-ı ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 
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G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

ķan ģayrān [3] aşırı derecede esrar sarhoşu. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

G502/1 zāhidā görmeze ur masĥara-i şeyšānı / yaʿní serĥoş ile kör bengíyi ķan ģayrānı 

ķan mest [1] çok sarhoş, körkütük sarhoş. 

G32/1 içmeseŋ bezm-i ezelde bāde-i cām-ı elest / ey gül-i ģamrā gözüŋ olmazdı her dem ķan mest 

 kān bir şeyin çok bol bulunduğu yer veya kimse, kaynak, memba. 

kān-ı ʿašā-āver-i dünyā [1] dünyanın bağış veren/getiren madeni║Hazreti Muhammed. 

K1/39 vālā-güher ü pāk-naţar źāt-i mušahher / deryā-yı sehā kān-ı ʿašā-āver-i dünyā 

kān-ı cūd [3] cömertlik madeni; çok cömert, alicenap kimse. 

║ismi belirtilmeyen vezir. 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

║Arslan Paşa. 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

kān-ı dín [1] din madeni, çok dindar kimse║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

kān-ı iģsān [2] ihsan madeni; iyiliği ve ihsanı çok olan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/27 ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt / cihānda aģsen-i insān ü kān-ı iģsāndur 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

kān-ı kemāl [1] kemal madeni; ahlâk, ilim, fazilet ve manevi meziyetler bakımından tam bir 

olgunluğa erişmiş kimse║Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/10 ibn-i celāl ü mihr-i kerem müşterí-kemāl / kān-ı kemāl ü menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān 

kān-ı kerem [2] cömertlik ve yücelik madeni; çok mürüvvetli kimse. 

║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/26 faĥrü‟l-kirām ü kān-ı kerem aģmed-i ümem / nūr-ı ŝafā vü zínet-i eyvān-ı kibriyā 

║Semiz Ali Paşa. 
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K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

kān-ı melāģat [1] güzellik madeni; çok güzel kimse║Hasırcıbaşıoğlu. 

Ş2/181 biri ģāŝırcıbaşı-oġlı āfet / ķıyāmet-ķāmet ü kān-ı melāģat 

kān-ı ŝafā [1] safa madeni; manevi coşku ve huzur kaynağı. 

K4/14 mekānı kān-ı ŝafā vü mekíni ehl-i beķā / maķāmı kūy-ı ģabíb ü diyār-ı cānāndur 

kān-ı seĥā [2] cömertlik madeni; çok cömert, eli açık kimse. 

║Hazreti Ali. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

║Mustafa Paşa. 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

kān-ı vefā [1] vefa madeni; çok vefalı kimse║sevgili. 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

 k‟ana [1] ki ona 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

 ķanāʿat [3] elindekiyle yetinme, kısmetine razı olma. 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

G104/7 šuydılar yaģyā gibi genc-i nihānı šoydılar / çün ķanāʿat niʿmetine ŝundılar ebdāllar 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

ķanāʿat itmek [2] yetinmek, yeterli bulmak. 

K8/19 bir ģiŝār almaķ ʿaceb fetģ-i ʿaţím idi ezel / şimdi bir iķlím alur itmez ķanāʿat askeri 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

 ķanad, ķanat 

1. uçmayı sağlayan organ. 

ķanad açmaķ [7] kanat açmak, kanatlanmak, uçmak/uçmaya hazırlanmak. 

K27/2 cibríldür ki geldi resūle ķanad açup / gūyā nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 
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ķanadı altına almaķ [1] kanadının altına almak; korumak, himayesine almak║(Süleymaniye 

Camii ve müminler bağlamında) çatısı altında toplamak. 

K5/27 binā-yı cāmiʿi anķā-yı ģikmete beŋzer / ķanadı altına almışdur ehl-i ímānı 

ķanatlu şāhín itmek [1] kanatlı doğana döndürmek; doğan misali kanatlandırmak, doğan misali 

hızlı ve alıcı hâle getirmek. 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

2. kapı, dolap, pencere gibi dikine açılıp kapanan nesnelerin kapaklarından her biri. 

K4/19 iki ķanatlu ķapular kitāb-ı esrārı / menārı nāme-i ģikmet rümūzı pinhāndur 

 ķanādíl [1] “ķandíl”in çoğulu; kandiller. 

K4/8 müsebbiģāna ķanādíli nūrdan tesbíģ / ya aĥterān-ı seʿādet-nişān-ı devrāndur 

ķanādíl-i mezār [1] türbenin (=Eyüp Sultan Türbesi) kandilleri. 

M2/IV/4 ķanādíl-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

 ķanber [2] Hazreti Ali‟nin kölesi. 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

 ķand [1] şeker. 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

ķand-i nebāt [1] nöbet şekeri, mükerrer şeker. 

G115/7 ehl-i diller diline düş nitekim ķand-i nebāt / naţm ile aduŋı yaģyā gibi iģyā idegör 

ķand ü nebāt [1] şeker ve nöbet şekeri. 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

 ķande []  

1. nerede? 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

G497/3 ķandesin ey şāh-bāz-ı dest-i ķudret ķandesin / dāstān itdi cihāna āh ü efġānum beni 

2. nereye? 
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M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

3. “nerelerdesin?”  

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

 ķandí [1] Yahya‟nın çağdaşlarından şair Kandî. Aşağıdaki tanığın yer aldığı manzumede 

Yahya, Hayâlî‟yi Kandî‟den “ehven-i şer kabîlinden” üstün bulduğunu ifade etmektedir. 

Muk3/2 didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 

 ķandíl [2] sıvı haldeki yağa batırılmış bir fitilin yanması suretiyle ışık veren aydınlatma 

aracı. 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

ķandíl-i ʿarşa nūr olmaķ [1] Arş kandiline (=Ay‟a/Güneş‟e) ışık vermek. 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

ķandíl-i rūģ-ı müşrikín [1] müşriklerin ruhlarının kandili. 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

 ķanġı hangi 

ķanġı birin [1] hangi birini 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

 ķanı hani, nerede. 

1. nerede?  

ķanı bir … [1] hani bir… 

1. yok mu bir … 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

2. var mı bir … 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

kanı o/ol dem (ki) [5] “nerede o günler?” Geçmişte kalan ya da gerçekleşmesi imkânsız gibi 

düşünülen olay ya da durumlara duyulan hasreti ifade etmek için kullanılır. 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / saçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 
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G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

2. hani?, nerede?, (öylesi/onun gibisi) var mı? 

K12/36 ķanı senüŋ gibi bir māh-ı evc-i ʿizz ü şeref / ķanı senüŋ gibi bir şāh-ı ʿāķil ü dānā 

K14/24 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / ķanı anuŋ gibi bir şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl 

K22/17 bir benüm gibi ķanı merd-i ġaríb ehl-i ʿıyāl / lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem ü maţlūm-ı cihān 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

K25/37 bir buŋ deminde bulınıcı kān-ı cūdsın / ķanı senüŋ gibi bu vilāyetde gerçek er 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

3. hani? nerede? nerede kaldı? unutuldu mu? 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

ķanı … ķanı [1] hani … hani … 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

4. hani? nerede? ona ne oldu? şimdi nerede? 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān  

 ķanmaķ [1] yetecek kadar yemek içmek, doymak. 

ķana ķana [1] doyasıya, bol bol. 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

 k‟anuŋ [1] ki onun 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 

 ķānūn [2]  

1. kanun, kural, töre, usul, nizam. 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

2. İbn-i Sina‟nın tıbba dair meşhur eseri el-Kânûn fi‟t-tıbb‟ın (=Hekimlik Yasası) kısa adı. 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

 ķapamaķ [1] kapatmak, örtmek║(naçar) sonlandırmak. 

K23/32 ķapadı bāb-ı ŝaġírini irtişā ehli / dehān-ı yār gibi açmaz oldılar anı 
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 ķapluca yerden tabii olarak çıkan su kaynağı üzerine tesis edilmiş hamam, kaplıca, ılıca. 

ķapluca ĥavżı [1] kaplıca havuzu. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

 ķapmaķ [1] bir şeyi az bir temasla birden çekip almak. 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

 ķapu [46] 

1. kapı. 

K4/19 iki ķanatlu ķapular kitāb-ı esrārı / menārı nāme-i ģikmet rümūzı pinhāndur 

Ş1/20 ne dem miģrāba baķsa cān-ı bí-hūş / ķapusı resmi olur gözüme duş 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çın seģerde görince ol āfeti 

1.1. kapı║eşik, asitane. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

M7/V/7 mānend-i dūd-ı āh ķapusındaki sipāh / boynını burdı cāmelerin eyledi siyāh 

M17/I/3 ne kūyuŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 
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M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M35/I/1 çoġaldı ʿāşıķ-ı dívāne vü ʿuryānı dervíşüŋ / ķapusında šurur begler gibi dívānı dervíşüŋ 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

Ş2/79 ķapuŋdan eyleme yaģyāyı merdūd / teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟l-cūd 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

G61/1 kaʿbe ķapumda cān virigör dirsin ey nigār / ķurbānlar olduġum aŋa da minnetüŋ mi var 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G468/4 örümcek aġına ŝaymaz ziyāde ʿāşıķ olan / ķapuŋda ĥayme-i heft-āsümānı gösgötüri 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

ķapu açmaķ [1] yol vermek, önünü açmak, izin vermek, imkân sağlamak. 

G101/1 sebeb-i şefķat olan nāle vü efġānumdur / vuŝlata ķapu açan çāk-i giríbānumdur 

ķapusın çıŋradmaķ [2] kapısını çınlatmak. 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

 ķar [3] havada donup kristalize olarak yağan su buharı. 

 sakal. 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

kar yağışı  

 iki büklüm feleğin zamanenin yüzüne tükürmesi. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

 dünya denilen kadının yüzüne “aklığını” (=düzgün, pudra) sürmesi. 
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K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

 kār [4] 

1. iş, meşguliyet. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

2. hüner, sanat, zanaat. 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

3. bir şey karşılığında ele geçen, kesbedilen şey; hasıla. 

M9/II/2 elem-i lem-yezelí bidʿatinüŋ kārı idi / cānınuŋ kārı idi derd ü belā-yı ebedí 

4. etki, tesir, işleme. 

kār eylemek, kār itmek [5] işlemek, tesir etmek, etkili olmak. 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebāt 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G346/3 yāre āvāz-ı ģazínüm ola kim kār eyleye / perde-i ʿuşşāķda dil-keş nevālar eylerin 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

kār-ı bed [1] kötü iş, yapılmasında hayır olmayan iş║zarar. 

M10/III/4furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

kār-ı rūzgār [1] feleğin/zamanın işi. 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

kār-ı żarūrí [1] zorunlu iş, yapılmasında elde ihtiyar ve irade olmayan şey. 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

 ķara [10]  

1. siyah. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-ı ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 
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G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

ķara geyinmek, ķaralar geymek [8] 

1. siyah giysiler giymek, siyahlara bürünmek. 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

Ş2/141 ķaralar geysün ol şūĥ-i dil-ārā / ģayāt ābı olur ţulmetde zírā 

2. matem elbisesi giymek, matem tutmak. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

M9/V/6 rāhibān-ı šaraf-ı rūm ile patríke-i rím / ķara geydi ölüsin aġladı mānend-i yetím 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

M27/I/1 ölürsem ķara geysün dūd-ı āhum gibi ʿāşıķlar / döginsün dāġ-ı sínem gibi baŋa baġrı yanıķlar 

2.1. matem elbisesi giymek║(göz için) ağlamaktan gözlerine kara su inmek, karasu hastalığına 

yakalanmak. 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

ķara geyürmek [1] kara giydirmek║karartmak, zulmet içinde bırakmak║derin mateme sokmak. 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

ķara şāl [3] siyah şal. 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

ķarayı aġa boyamaķ [1] karayı aka boyamak, siyahı beyaza çevirmek. “(Allah) geceyi gündüzün 

içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar.” (Fatır, 13) ayetinden mealen iktibas. 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

2. siyaha yakın koyulukta olan. 

ķara gözlü [8] gözleri siyaha yakın koyulukta olan, zeytin gözlü. 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/III/2ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/IV/2ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VI/2işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VII/2zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 
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G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

ķara šopraġ [1] kara toprak║değersizlik, hakirlik ve düşkünlük sembolü. 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

ķara šopraġa ķarmaķ [1] kara toprağa karıştırmak║yerle bir etmek. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

ķara yirler [1] kara topraklar. 

G475/2 ejdehā gibi yudar açar maķābirden dehān / ķara yirler güm ider bir gün hem acırlar bizi 

ķara yirüŋ gemisi [1] kara yerin gemisi, arzın gemisi║koçu. 

G450/1 gelmez mi ol sefer yolına nerdübān ķoçı / ķara yirüŋ gemisi yüke pehlevān ķoçı 

ķara yüzlü [2] esmer çehreli║yüzü kara║bet suratlı║meymenetsiz║çirkin, uğursuz║ayıplı, 

rezil║rakip. 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

3. dertli. 

ķara baġır [1] dertli yürek. 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

ķara baş [1] dertli baş║akılsız baş. 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

ķara başına dermānı olmamaķ [1] dertli başına dermanı olmamak. 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

3. kötü, uğursuz, şom. 

ķara baĥt [1] kötü talih, kara yazı. 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

ķara düşmen [1] kötü düşman║(sakalın siyahlığı yönüyle) siyahi düşman. 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

ķara göŋüllü [1] kara vicdanlı, haşin, zalim. 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

ķara günlü [3] kara bahtlı, bedbaht, talihsiz. 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 
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G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

ķara ĥaber [2] kötü haber, felâket haberi. 

M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe ģasret olan ehl-i naţar 

4. çok, aşırı. 

ķara cāhil [1] kör cahil, zır cahil. 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

ķara maġbūn [1] çok aldanmış, çok zarara uğramış. 

G26/7 yārdan yüz bulmadum ķıldum taŝavvurdan ziyān / šāķatüm šaķ oldı ey yaģyā ķara maġbūn olup  

ķara yas itmek [1] aşırı derecede üzülmek, derin bir mateme girmek. 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

ķara yası olmaķ [1] derin matemi olmak, siyahlar giyinip matem tutmak; aşırı derecede üzüntü 

içinde olmak. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

ķara yasın çekmek [3] kara yayını çekmek║aşırı derecede üzülmek, matem hâlinde olmak. 

G109/1 yārümüŋ bir derdmendi olsa sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri dāʾim ķara yasın çeker 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

5. dumanlı║yüce. 

ķara šaġlarca [1] yüce dağlar kadar/yüce dağlar gibi. 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

6. dünyanın denizler dışında kalan kısmı. 

ķaradan ālet oŋarmaķ [1] uzaktan ahkâm kesmek. 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen 

 ķara baba [1] Osmanlı zamanında yaşamış birden çok Kara Baba vardır. Aşağıdaki 

tanığın yer aldığı kaside Arslan Paşa övgüsündedir. Kaynaklarda Arslan Paşa‟ya yakın bir Kara 

Baba olduğu bilgisine tesadüf edilememekle birlikte, o devirde yaşayan, Osmanlı ordusunda 

derviş ya da asker olduğu, 1570‟te Lefkoşa sokaklarında Venediklilere karşı verilen savaş 

sırasında şehit düştüğü bilinen Kara Baba olma ihtimali yüksektir. 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 
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 ķarabuġdan [1] Boğdan vilayeti, Karaboğdan║Boğdan vilayetinin şahı║Boğdan 

voyvodası Petru Rareş. 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

 ķaraca šaġ [1] Karacadağ. 

K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģayder-i remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

 ķara ģayder-i remmāl [1] remilci/müneccim Kara Haydar. 

K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģayder-i remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

 ķaraķullıķ [1] işçilik, gündelikçilik║hizmetkârlık, sadık kölelik. 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

 ķaraman [2] İç Anadolu‟nun güneyi ve bu bölgedeki Karaman sancağı. 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

M9/III/2 ehl-i ímāndan aķan ķan ile šoldı ķaraman / bir dem içinde dem-i ādeme ġarķ oldı cihān 

 ķaranfül [5] karanfil çiçeği. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

 ķaraŋu karanlık. 

ķaraŋu bucaķ [1] karanlık bucak, karanlık köşe║kabir karanlığı. 

G471/3 meykede mühmelātınuŋ ķabri cehenneme döner / bir ķaraŋu bucaķ olur bāde-ĥˇārınuŋ āĥiri 

ķaraŋu kefende ķomaķ [1] karanlık kefende bırakmak, kara kefene sokmak║çok derin kedere 

garketmek, çok derinden üzmek. 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

 ķaraŋulıķ [5] karanlık, zulmet. 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋulıķda ʿıyān eyledi gülistānı 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋulıķda ķorĥu 

G486/3 ehl-i hevā ne māniʿ olur źikrüme benüm / šaŋ mı ķaraŋuluķda ķılursam nemāzumı 

 ķarār [3] rahat, huzur, sebat, sabır. 



997 
 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

ķarār eylemek, ķarār itmek, ķarār ķılmaķ [5] 

1. oturmak. 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

2. huzur ve safa bulmak, rahat etmek. 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

3. mukim olmak, durmak, kalmak. 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

4. yerleşmek, durmak. 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

ķarārı gitmek [1] rahatı, huzuru, sebatı, sükûnu zail olmak. 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

ķarārı ķalmamaķ [2] rahatı, huzuru, sebatı, sükûnu tükenmek. 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

ķarār ü ʿaķl ü ŝabr [1] akıl, sabır ve sebat. 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

ķarār ü ŝabr [1] sabır ve sebat. 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

 ķararmaķ [6] 

1. karalanmak║kara yazıyla dolmak║günahlarla dolmak. 

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

2. karanlık kaplamak║içi sıkılmak, kasvetlenmek. 

M7/I/4 dünyāsını degişdürüben faŝl-ı nev-behār / bu ġam ġamāmı ile ķarardı ķamu cihān 

3. rengi koyulaşmak. 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

4. güneş ışığının etkisiyle esmerleşmek, yanmak. 
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G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

 kārbān [2] kervan. 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat [1] meşakkat, kaygı ve gam kervanı. 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur 

kārbān-ı nāle vü efġān [1] feryat figan kervanı. 

G276/6 ģālümi ʿarż eylesün varsun serāy-ı dil-bere / kārbān-ı nāle vü efġānı irsāl eyledüm 

kārbān-ı Kaʿbe [1] Kâbe kervanı, Kâbe‟ye giden kervan. 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

kārbān-ı yār [1] sevgilinin kervanı. 

G56/3 nāle vü feryād ile döndüm derāy-ı rıģlete / kārbān-ı yāre uydum başumuŋ ġavġāsı var 

kār-dān [1] bir işin ehli, iş bilen; ârif, akıllı, âgâh. 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

 ķaresi [3] Karesi (=Balıkesir çevresinde kurulan Oğuz-Türkmen beyliği)║karası, 

karalığı. 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

 kār-ĥāne [1] iş yeri, dükkân, tezgâh║felek. 

M19/I/1 baķma nücūm ile görinen kār-ĥāneye 

 ķarı [1] yaşlı kadın║kadın. 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

 ķarınca [4] zar kanatlılardan, toprak altında geniş topluluklar hâlinde yaşayan ve pek çok 

türü olan böceklerin genel adı. 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān  

G485/4 ya maģşer-i ʿarafāta varup ŝıġār ü kibār / ķarınca gibi źelíl olduġını gördüŋ mi 

 ķarışmaķ [4] katılmak, dâhil olmak. 
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K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

M1/III/9 ehl-i günāha ķarışmaz oldum / şeyšānlarumı āvāre ķıldum 

G429/5 belādur cāna bār-ı iʿtibārı / ķarışma ŝoģbet-i mírāna girme 

 ķaríb yakın. 

ķaríb olmaķ [1] yakın olmak, yakınlaşmak. 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

 ķarín [2] 

1. yar, yoldaş, refik. 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

2. ulaşık, bitişik. 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

ķarín olmaķ [2] 

1. ulaşmak, vasıl olmak, nail olmak. 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

2. yaklaşmak, yakınlaşmak, iktiran etmek. 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

 ķarlu karlı; (dağ için) zirvesi karla kaplı. 

ķarlu kūhsār [1], ķarlu šaġ [3] karlı dağ, zirvesi karla kaplı dağ. 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

 ķarn karın, mide. 

ķarnı šoyınca [1] karnı doyuncaya kadar. 

K11/25 gūyiyā ĥˇān-ı ĥalílu‟llāhı bir niçe meges / ķarnı šoyınca yiyüp bir cānibe itmiş firār 

 ķarnapā [1] doyumsuz, doymak bilmeyen║Hayâlî Bey. 

Muk14/1 ĥayālí sen ʿacāʾib ķarnapāsın / revā mı ortadan ʿavret alasın 

ķarşu çıķmaķ, ķarşuya çıķmaķ [6] karşılamaya çıkmak, karşılamak, istikbal etmek. 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 
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G278/1 bildi gelicek ķarşu çıķar şevķ ile cānum / kendüye çıķarın bilür ol rūģ-ı revānum 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

ķarşu söylemek [1] cevap vermek, karşı çıkmak, itiraz etmek. 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

ķarşu varmaķ [1] karşılamaya çıkmak, istikbal etmek. 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

ķarşusına varmaķ [1] karşısına geçmek, karşısına çıkmak. 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

 ķarşulamaķ [4] karşılamak, gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek. 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

ķārūna taķlíd itmek [1] Karun‟a öykünmek║mal mülk sevdasına kapılmak, mal hırsına düşmek. 

G175/4 faķr ile faĥr eylerüz ķārūna taķlíd itmezüz / sālik-i rāh-ı resūlüz mālik-i māl olmazuz 

ķārūn gibi māli olmaķ [1] Karun kadar malı olmak║çok zengin olmak. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

 kārvān [1] kervan. 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

kārvān-ı ġam ü endūh ü belā [1] gam, kaygı ve belâ kervanı. 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

 kārzār [1] cenk, savaş. 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

ķaŝd-ı ziyān eylemek [1] zarar kasdına girmek; zarar vermeye niyet etmek, kötülük etmek. 

G446/3 ey şeref-i aŝfiyā ey ĥalef-i evliyā / ķaŝd-ı ziyān eyleme kimseye dünyā gibi 

kāse [1] çini, cam, toprak ya da değerli/yarı değerli taşlardan yapılmış çukurca tabak, 

çanak. 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

kāse-i çeşm [1] göz kâsesi║göz oyukları. 
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G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

kāse-i mecnun [1] Mecnun‟un kâsesi. 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

kāse-i reng [1] mürekkep kâsesi. 

Ş2/236 nitekim díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng / elinden ķanlar aġlar kāse-i reng 

ķāŝıdān “ķāŝıd”ın çoğulu; peykler, ulaklar. 

ķāŝıdān-ı dil-rübā [1] gönül kapan, herkesi kendine âşık eden sevgilinin ulakları. 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

 ķāŝır [1] eksik, yetersiz, âciz. 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

 ķaŝír [3] kısa. 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

 ķaŝr [2] yüksek ve süslü bina, köşk; saray. 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 

ķaŝr-ı bülend [1] yüce kasır║dünya, dünya malı. 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

ķaŝr-ı ķadr [1] yücelik kasrı. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

ķaŝr-ı ķayŝer [4] Kayser‟in sarayı║kayser sarayı║dünya malı, dünyevi ihtişam. 

M1/II/7 cānum gözine olmayaydı ģāyil / ne dār-ı dārā ne ķaŝr-ı ķayŝer 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

ķaŝr-ı maģabbet [2] muhabbet/aşk kasrı. 

K22/52 ecelüm umar idüm anı ümíd itmez idüm / ki nifāķ ile ola ķaŝr-ı maģabbet vírān 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

ķaŝr-ı memāt [1] ölüm kasrı. 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 
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ķaŝr-ı muʿallā [1] yüce kasır. 

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

ķaŝr-ı şerʿ [1] şeriat kasrı, din kasrı. 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

ķaŝr-ı vücūd [1] vücut kasrı, beden kasrı. 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

ķaŝr-ı zíbā [1] süslü, güzel, ihtişamlı kasır. 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

ķaŝr ü eyvān [1] kasır ve köşk. 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

 ķaş [33] gözlerin üzerinde kavisli bir çizgi oluşturan kısa tüyler.  

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 



1003 
 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G473/7 yüzüŋdür cāmiʿ-i ģüsn ü ķaşuŋ mihrābıdur anuŋ / ki olur šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh egri 

G489/1 eyleyelden ķaşlaruŋ fikri hilāl-āsā beni / āfitābum barmaġ ile gösterür dünyā beni 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 

G505/1 ķaşı miģrāb-ı ģarem çeşmi imām-ı ģanefí / ŝofiyān-ı ʿarabí kirpüginüŋ iki ŝafı 

Muk6/1 bir rübāʿí söylemişler vaŝf-ı ģüsnüŋde şehā / beyt-i evveldür celí ĥašš ile ķaşuŋ fi‟l-meśel 

ķaş göz, ķaş ile göz [2] kaş ve göz║güzellik. 

G67/4 ķaşı ile gözi yeter yārüŋ / ķılmaġa yir ü gögi zír ü zeber 

G106/1 ķaşuŋ gözüŋ ki tír ü kemāndan nişān virür / ķurbānuŋ olmaġa dil-i bí-çāre cān virür 

ķaşı hilāl, ķaşları hilāl [5] hilâl gibi ince ve kavisli kaşları olan (güzel/sevgili). 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

G470/2 delü göŋlüm seni gözler seni ey ķaşı hilāl / yine āyíne gibi yollara idüp naţarı 

ķaşı kemān, ķaşları kemān [12] keman kaşlı; kaşları çok muntazam ve yay gibi kavisli olan 

(güzel/sevgili). 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

G13/6 oķlaruŋ peyk-i beşāretdür eyā ķaşı kemān / zaĥm-ı peykānuŋ gül-i bāġ-ı tevekküldür baŋa 

G158/2 ķırdı geçürdi ĥalķı o ķaşları kemānum / bir tír var mıdur kim boyınca ķanda yatmaz 

G181/1 didüm ki cāna geçdi tírüŋ neden belürmez / ol ķaşları kemānum didi geçen belürmez 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

G401/3 ķaddüm hilāl olalı eyā ķaşları kemān / tírüŋ faķíri gösterür oldı benān ile 

G484/3 baŋa gelmezsin ey ķaşı kemānum bārí tírüŋden / ĥoş-āmed eyleseŋ bir nāme peydā itseŋ olmaz mı 

G505/6 ĥoş gelür seng-i cefāsı ile tír-i elemi / eyledüm sínemi bir ķaşı kemānuŋ hedefi 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 
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ķaşı ķıblegāhum [1] “kaşı mihrabım”; “kaşları mihrap gibi kavisli, kıbleye yönelir gibi 

yöneldiğim sevgilim”. 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

ķaşlarını çín itmek [1] kaşlarını çatmak. 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

 kāşāne [1] ev, hane. 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

 kāşkí [8] keşke 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

 ķat 

1. tabaka, sıra, birbiri üstüne/ardına konmuş/gelmiş sıraların her biri. 

ķat ķat [3] 

1. içine dışına, içli dışlı║(elbise için) kat kat, çeşit çeşit. 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

2. ardı ardına. 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet bana 

3. katlar hâlinde, üst üste. 

G39/5 ķat ķat evrāķı vardur ĥamse-i Yaģyā gibi / ālet-i cemʿiyyet-i erbāb-ı ģikmetdür gülāc 

 ķašʿā [4] katiyen, asla. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

Ş1/64 ne bilsün ķadrüŋi ol māh-ı ġarrā / ki bilmez kendünüŋ ķadrini ķašʿā 

G509/3 rişte-i ʿömrümi mıķrāż-ı ecel kesmişdür / ķalmadı meyl-i dilüm ʿāleme ķašʿā şimdi 

 ķašār bir sıraya dizilmiş hayvan -özellikle deve- sürüsü║dizi, sıra. 
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ķašār-ı kāfile [1] kafile katarı. 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

ķašār-ı kārbān [1] kervan katarı. 

M15/VI/2 geldügi yire giderler cān gibi pír ü cüvān / gökde bulıšlar yürür yirde ķašār-ı kārbān 

ķašār-ı üştür-i ner [1] erkek deve katarı; art arda dizilmiş erkek develer. 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

 ķāšıʿ keskin, kesici, biçici. 

ķāšıʿu‟š-šaríķ [1] yol kesici, harami. 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

 ķatı [3] 

1. çok, çok fazla. 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

2. sert. 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

3. büyük, çetin, haddinden fazla. 

ķatı ķıtlıķ [1] büyük kıtlık. 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

4. şiddetli. 

ķatı yil [1] şiddetli rüzgâr. 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yil gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

 ķatır [1] eşekle kısrağın birleşmesinden doğan melez hayvan. 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

 ķašʿí keskin, sert, katî. 

ķašʿí cevāb virmek [1] keskin ve sert cevap vermek; kesip/kestirip atmak.  

G24/6 ol šabíb-i cāna ķılsaŋ derd-i ʿışķından süʾāl / ey göŋül şemşír-i bürrānı virür ķašʿí cevāb 

 ķatl [3] öldürme, helâk etme; öldürülme, helâk edilme. 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 
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ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ [1] Yahya‟yı öldürmeye çekilmiş kılıç║sevgilinin kaşları. 

G88/7 ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ olan ebrūlerüŋ / fetģadur ŝankim ser-i ehl-i fenā üstindedür 

ķatline ķāmet getürmek [1] öldürmeye karar vermek/kalkışmak. 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

 ķatmer kat kat olan çiçek, yaprak, kâğıt vs.nin her bir katı. 

ķatmer ķaranfül [1] kat kat yapraklı karanfil çiçeği. 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

 ķašre [7] damla. 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

ķašre-i ednā [1] küçücük bir damla. 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

ķatre-i eşk dökmek [1] gözyaşları dökmek. 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

ķašre-i eşk-i ġaríbān [2] gariplerin gözyaşları. 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

ķašre-i şeb-nem [3] çiy tanesi. 

M15/I/1 ey meh-i bürc-i risālet ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / ķašre-i şeb-nem gibi mihrüŋle bulduķ irtifāʿ 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

G247/3 āfitāb-ı ʿışķ ile bulmaķ dilerseŋ irtifāʿ / evvelā bir ķašre-i şeb-nem gibi üftāde ol 

ķatrece [2] bir damla kadar. 

G110/6 ķašrece virmediler kendü vücūdına vücūd / ŝofíler šālib-i deryā-yı fenāyem didiler 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

ķašre ķašre [1] damla damla. 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 
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 ķattāl [1] çok öldürücü, dilaver, yiğit. 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz [ü] ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

 ķaví [1] sağlam, muhkem, sarsılmaz. 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

 ķavl [3]  

1. söz. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

ķavli ŝādıķ [1] doğru sözlü, dürüst, söylediği ile yaptığı birbirini tutan. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

2. bir sözle bildirilen düşünce, hüküm. 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

ķavl-i hādí [1] hidayete eriştiren söz. 

M1/V/9 ehl-i sülūküŋ bāl ü peridür / bu ķavl-i hādí bu beyt-i ʿālí 

ķavl-i nā-sezā [1] uygun olmayan söz, yakışıksız söz, malayani. 

Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

ķavl-i resūl [2] Peygamber‟in sözü, hadis-i şerif. 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 

G501/6 ķavl-i resūle ķāʾil olur istimāʿ ider / bū-cehl ile ebū-lehebüŋ mācerāsını 

3. anlaşma, sözleşme, söz verme. 

ķavl ü ķarārına šurmamaķ [1] sözünden caymak, yeminini bozmak. 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

ķavli ķavl ü ķarār iķrārı iķrār olmaķ [1] “sözümüz söz” diyerek, ne olursa olsun 

vazgeçilmeyeceğine dair yeminleşerek anlaşmış olmak. 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

 ķavm aralarında din, dil, töre, kültür gibi ortaklıklara dayalı bir ilişki bulunan insanların 

meydana getirdiği topluluk, kavim. 

ķavm-i ʿād [1] Âd kavmi; Hûd Peygamber‟in getirdiği dine inanmayan, putlara tapan, gurur ve 

kibre kapılıp insanlara zulmederek azgınlık ve taşkınlıkta bulunan ve bu yüzden önce kuraklık, 

sonra da sekiz gün süren şiddetli bir rüzgârla cezalandırılan Arap kavmi. 
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K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād-ı şirreti 

ķavm-i şeyšān [1] şeytanın kavmi, şeytanın peşinden gidenler. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

 ķavs [2]  

1. ok atmaya yarayan alet, yay. 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

ķavs-i felek [4], ķavs-i semā [1] felek yayı. 

K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K21/29 ķavs-i felek aŋa neler itmişdür āŝafā / söylerdi vaŝf-ı ģālini gelse zebāna tír 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

ķavs-i ġam [1] gam yayı. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

ķavs-i ķażā [1] takdir yayı, kader yayı. 

K13/30 kime kim rūy-i celālüŋ göstere ķavs-i ķażā / ola her bir mūyı endāmında bir tír-i defín 

2. yay şeklinde (=kavisli) olan şey. 

ķavs-i ķuzaģ [2] gökkuşağı.  

Ş2/335 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile germ oluben / elek aŝdum felege ķavs-i ķuzaĥ gibi hemān 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

 ķaydı yoķ dívāne [2]  

1. âkil göründüğü hâlde manen deli olanlar, boynunda zinciri eksik divaneler. 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

2. hiçbir şeye bağlanmayan, her şeyden azat olmuş divane. 

G381/5 ŝāģib-i idrāk-i pāküz ķaydı yoķ dívāneyüz / ehl-i dünyānuŋ temāşāsı naŝíģatdür bize 

 ķaydefā mülki [1] Kraliçe Kaydefa‟nın ülkesi. Kaydefa, Saba melikesi Belkıs veya 

Yemen‟de söylenen ismi ile Kıdefa‟ya topraklarımızda verilen isimdir. Şehnâme‟de Endülüs 

Kraliçesi, Burhân-ı Kâtı‟da Berda ve Endülüs melikesi olarak geçer. Kaydefa‟nın kendisi için 
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kötü niyetler beslediğini öğrenen Makedonyalı İskender, denizi Kaydefa‟nın ülkesini sular 

altında bırakacak şekilde kazdırır. Tanıkta bu hadiseye telmih vardır. 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

ķayıķ [1] kürekle ya da yelkenle yürütülen küçük tekne║tabut. 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

 ķayġu [1] iç sıkıntısı, kasvet. 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

ķażā ile [3] kazara, yanlışlıkla, istemeden, farkında olmadan. 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

ķayser [2] sezar; Roma imparatorlarına verilen isim. İlk olarak Octavius Sezar‟a verilmiş 

olan bu unvan daha sonra bütün Roma imparatorları için kullanılır hâle gelmiştir. 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

ķayser-i rūm [1] Rum‟un (=Osmanlı) kayseri. 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

ķayŝer ü ĥāķān [1] Roma/Bizans imparatoru ile Moğol/Çin/Türk hükümdarı. 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

ķayser ü ĥusrev ü dārā [1] Octavius Sezar, Husrev ve Dara║geçmiş büyük hükümdarlar. 

K14/31 ne şeref virdi ĥudā ŝuffa-i ķadrüŋde şehā / ķayser ü ĥusrev ü dārā bulımaz ŝaff-ı niʿāl 

 ķażā [2] 

1. belâ, afet, felâket. 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

1.1. belâ, afet, felâket║ölüm. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

ķażā-yı āsümān [2] gökten erişen kaza/olay, takdir-i ilahi. 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

 ķazanmaķ [1] eline geçmek. 
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K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

 ķażıyye [1] ileri sürülen iddia; mesele, kaziye. 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 

 ķazmaķ [2] toprağı herhangi bir şeyle eşerek yerinden çıkarmak. 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

 kebkeb [1] ayakkabı tabanına çakılan çivi. 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

 kebūter [2] güvercin. 

G65/5 senden yaŋa yönelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

keder [1] gam, tasa, üzüntü. 

K25/35 elšāfuŋ irişürse ferāmūş olur bu ġam / iģsānuŋ olur ise göŋülden keder gider 

keder olmak [1] dert olmak║önem arz etmek.  

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 

kefen ölünün sarıldığı beyaz bez. 

kefen boyna šaķılmaķ [2] ölümün yaklaşması. 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

kefenin boynına šaķmaķ [1] her türlü hâle, gerekirse ölmeye hazır vaziyette olduğunu göstererek 

aman dilemek. 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

 keff 

1. el ayası, avuç içi, el. 

keff-i dür-pāş [1] inciler saçan el║cömert el. 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

2. deniz köpüğü. 

keffin biri birine urmaķ [1] köpüklerini birbirine vurmak║çalkanmak║ellerini birbirine 

vurmak║dövünmek. 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 
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 kehkeşān [2] Samanyolu. 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / kehkeşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā  

kelām [4] 

1. söz║güçlü bir söyleyiş yeteneğiyle konuşma anında zuhur eden cümleler ya da ortaya konan 

şiirler. 

K7/41 dür gibi ġayret-i aķrān ile baġrum delinür / irimez gūş-ı şehenşāha kelāmum güheri 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

2. söz, lakırdı; birkaç cümleden oluşan ve kendi başına bir maksat ifade eden söz ya da ibare. 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

kelām-ı ģaķķ [2]  

1. Allah‟ın kelâmı, Kuran-ı Kerim. 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

2. hak söz, doğru söz. 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzı [1] ilim ve hikmet sırrının dile dökülmesi / ilim sözü ve hikmet sırrı? 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

kelām-ı lašíf [1] güzel söz, hoş söz. 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

kelām-ı metín [1] sağlam ifade. 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

kelām söyleşmek [1] biriyle karşılıklı konuşmak, laflamak, sohbet etmek, muhabbet etmek. 

G249/4 gūyā dehānı ĥāšif-i gayb oldı dil-berüŋ / kendü görinmez ādem ile söyleşür kelām 

3. söyleyiş, nutuk. 

kelāma gelmek [1] nutka gelmek, dile gelmek║(dağ için) yankı vermek. 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı ʿarż-ı muķaddes kelāma gel 

 kelb [1] köpek. 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

kelb-i šavílü‟l-lisān [1] uzun dilli köpek; dili dışarı sarkmış köpek. 
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K34/12 deryā dil uzadalı çeker šurmaz ıżšırāb / incitme ĥalķı kelb-i šavílü‟l-lisān gibi 

 kelím [2] Allah‟ın hitabına mazhar olan Hazreti Musa‟nın lakabı. 

G113/6 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

 kelimāt [1] kelimeler, sözler║konuşma, bir şeyler söyleme. 

G22/3 söylemez yüzüme baķmaz varayın āh ideyin / ola elvare ģabíbüŋ kelímātine sebeb 

kelimāt-ı ģasen [1] güzel, latif sözler/şiirler. 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 

 kem [4] 

1. kötü. 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

2. eksik, nakıs; kâmil karşıtı. 

G110/3 mütekebbirlere ikrām-ı temām itmediler / kendü eksükligini bilmeyene kem didiler 

3. en küçük miktar. 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

4. kusurlu, fena, yakışıksız. 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

5. hata. 

kem bizden kerem sizden [1] “hata bizden, atâ sizden”; “biz hata işleyebiliriz ama siz kerimsiniz, 

daima affedersiniz” anlamında tevazu ve af dileme sözü. 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

 kemāl [12] olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik; en yüksek değer, mükemmellik; 

fazilet, hüner. 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

K9/45 kemālini ayaġuŋ topraġına ʿarż idimez / ölilere ķatuban aġlamalıdur anı 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 
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M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

kemāl ehli [4] bilgi ve ahlâk güzelliği bakımından noksansız ve mükemmel kişiler, ilim, fazilet ve 

hüner sahipleri. 

M6/IX/5 egerçi barmaġ ile gösterür kemāl ehli / belā-yı hecr ile alçaķda ķaldı hemçü hilāl 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G436/1 güzel oldur ki kemāl ehli ola rūmí ola / rind ola ģāl bile mesʾele maʿlūmı ola 

kemāl-i fikret [1] ileri düzeyli düşünce, tedbir ve tasarrufta mükemmellik. 

K10/38 oldı kemāl-i fikret ile āŝafuŋ ĥalíl / yüz sürseler ʿaceb mi işigüŋe kaʿbevār 

kemāl-i ĥulķ [1] yaradılıştaki mükemmellik, yüksek değer. 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 

kemāl-i ģüsn [5] güzellikteki mükemmellik, son derece güzellik. 

K3/9 menzil-i ehl-i münācāt ü maķām-ı sācidān / eşref ü zíbā kemāl-i ģüsnine olmaz behā 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

M23/II/1 bu levendāne ŝarılmış gün gibi destār ile / bu kemāl-i ģüsn ile bu leźźet-i güftār ile 

kemāl-i ģüsn-i taŝvír [1] kusursuz güzellikteki nakışlar║nakkaşlıktaki hüner. 

Ş2/235 biri naķşı güzel bir ĥūb-ı naķķāş / kemāl-i ģüsn-i taŝvírine şābāş 

kemāl-i ʿışķ [2] aşkın en yüksek mertebeli hâli; aşkta varılabilecek son nokta. 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

kemāl-i iltifāt [1] ilgi ve teveccühte en son derece. 

G34/2 görmeze ursa bizi dil-dār ʿayn-ı iʿtibār / iĥtiŝāŝ-ı cevri cānānuŋ kemāl-i iltifāt 

kemāl-i ʿināyet [1] lütuf ve iyilikte mükemmellik. 

K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

kemāl-i kemāl [1] mükemmelliğin mükemmeliyeti, kemalin en üst seviyesi. 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

kemāl-i kerem [1] cömertlik ve yüceliğin en mükemmel hâli. 
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G320/5 yaģyā ķuluŋı şimdi kemāl-i keremüŋden / biŋ dürlü cefā vü ġamuŋ ile şen idersin 

kemāl-i merģamet [2] merhametin son haddi, sınırsız merhamet. 

K9/34 kemāl-i merģametiyle miśāl-i mihr-i cihān / pür itdi pertev-i ʿadli mekān-ı imkānı 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

kemāl-i midģat [1] övgünün eksiksiz olarak dile getirilmesi, layıkıyla övme. 

K24/52 olmaz kemāl-i midģatine çünkim iķtidār / ey dil derūn-ı dilden aŋa ķıl bu dem duʿā 

kemāl-i naţm [4] şiirde olgunluğa ulaşma; her yönüyle kâmil şiir söyleme. 

M6/IX/2 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ola ģasen / çü oldı daʿvíye maʿní bu iĥtiŝāŝ-ı ĥayāl 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

G113/7 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

kemāl-i seĥāvet [1] cömertliğin son haddi, sınırsız cömertlik. 

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

kemāl-i zühd [1] takvanın en üst mertebesi, takva bütünlüğü. 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

kemāle irmek [7]  

1. mükemmelliğe ulaşmak, tam olmak, kıvama gelmek. 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

2. son haddine ulaşmak. 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

kemāline irişmek [1] son haddine ulaşmak. 

G87/4 şādem aŋa ki fürķat irişdi kemāline / her nesnenüŋ kemāli nişān-ı zevālidür 

ke-mā kān [2] evvelden olduğu gibi, önceki gibi. 

Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

ke-mā kān olmaķ [1] eskisi gibi olmak, eski günlerdeki gibi olmak. 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 
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 kemān [26] yay. 

K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

M6/VII/5 geçer šoķınsa šoķuz cevşenine eflāküŋ / kemāndan çıķıcaķ anda tír-i berķ-ı ĥadeng 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

G109/1 yārümüŋ bir derdmendi olsa sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri dāʾim ķara yasın çeker 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G214/1 meger bímār olupdurçeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

G457/1 maģbūblar cefā ķılıcıdur cihān gibi / peykān-ı ġamzesine çekinme kemān gibi 

kemān-ı dest-i belā [1] belâ elindeki yay. 

K6/11 kemān-ı dest-i belā idi çengüŋ endāmı / nişān iderdi günāh oķlarına insānı 

kemān-ı ʿışķ [1] aşk yayı. 

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākiyüz 

kemān-ı ķadd-i ʿāşıķ [1] âşığın boyunun yayı; âşığın yay gibi iki büklüm olmuş bedeni. 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 

kemān-ı lušf [1] lütuf yayı, iyilik yayı. 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāna tír 
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2. hallaçların pamuk atmak için kullandıkları yay. 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

 kemānçe [2] kemençe. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

 kemāne [2] yaylı bir müzik enstrümanı. Bazı enstrümanları çalmak için kullanılan 

yaylara da bu ad verilir. 

G86/1 bezm-i belāda ķadd-i ĥamídem kemānedür / ŝavt-i ģazín-i nāle vü āhum terānedür 

M19/IV/1 sāzende-i sipihre vücūduŋ kemānedür 

 kemān-ebrū [3] keman kaşlı; kaşları yay gibi kavisli (güzel/sevgili). 

Ş2/48 kemān-ebrūler eyler ķaddümi ĥam / gözi āhūler eyler çeşmümi nem 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

 kemānkeş [1] maharetli okçu. 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

 kemend [1] ucu büyük bir halka oluşturacak şekilde düğümlenmiş uzun ip; kement. 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

 kemer [2] 

1. pencere, kapı gibi oyukların üstündeki yarım daire şeklindeki tavan, tak║su yolu kemeri. 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

2. bele bağlanan kayış, kuşak vb. 

kemer-i sím [1] gümüş kemer. 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

 kemíne [6]  

1. hakir, âciz, zavallı. 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

2. küçücük, minicik. 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

3. en düşük mertebedeki, en düşkün. 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 
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K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

M18/II/1 bir kemíne bendesini mıŝra sulšān eyleyen 

4. en küçük miktarda. 

G460/4 kemíne ķadre irişdüm ziyāde şād oldum / göŋül ġam ü elem-i ʿālem ile pür-nem idi 

 kemter gedā [1] hakir, zavallı, eksikli köle. 

G167/2 kemter gedāsıyuz ķulıyuz şāh-ı ʿālemüz / tāc-i ser-i semāyuz işiginde ĥākiyüz 

 kenʿān [2] Hazreti Yakub ve oğullarının yaşadığı bölge, eski Fenike, Antik Filistin. 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

kenʿān-ı ģasret [1] hasret Kenan‟ı; Hazreti Yakub‟un Yusuf‟un hasretiyle ızdırap içinde yaşadığı 

Kenan ili. 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

 kenār  

1. kıyı, sahil. 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 

Ş2/99 sehí-ķāmetler ile zeyn olupdur / kenārı mecmaʿü‟l-baģreyn olupdur 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

kenāra düşürmek [1] kıyıya yığmak, kıyıda biriktirmek║çerinden çöpünden kurtulmak║(bu yolla) 

temizlenmek, safa bulmak. 

K24/5 āb-ı revān eger ģareket üzre olmasa / ĥār ü ĥası kenāra düşürmezdi dāʾimā 

1.1. kıyı, sahil║köşe║uzlet. 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

2. yan. 

kenāra getürmemek [1] yanına yanaştırmamak║ilgi ve destekten mahrum bırakmak. 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

2.1. yan║kıyı. 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

3. baş. 

kenār-ı nār [1] ateşin başı. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 
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4. son, sınır, intiha, gayet. 

kenār bulmamaķ [1] kıyıya çıkamamak║(medhinin) sonuna, sınırına ulaşamamak║kenarda 

kalmamak║itibar sahibi ve görünür olmak. 

K10/39 bu lušf ile ne dürr-i girān-māyesin ʿaceb / ġavvāŝ-ı baģr-i medģüŋ olan bulmadı kenār 

5. köşe. 

kenāra atmaķ [1] kıyıya atmak║köşeye atmak║meydan vermemek║sonlarını getirmek║itibarsız 

bırakmak. 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

kenāra çıķmaķ [1] kenara/köşeye geçmek, kendini ortalara atmamak. 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

kenāra sürmek [1] kenara çekmek, köşeye çekilmesine neden olmak. 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

kendü ʿaybını görimemek [1] kendi ayıbını görememek, kendi ayıplarının ve kusurlarının farkına 

varamamak. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

kendü ʿaźābına şitāb itmek [1] kendi azabına koşturmak; sonunu kendi eliyle hazırlamak. 

M14/V/3 ʿaŝí-i meźbūr ider kendü ʿaźābına şitāb / bí-ģicāb olduġı maʿní yüzinde oldı ģicāb 

kendü eksükligini bilmek [1] kendi eksikliğini/hatalarını/kusurlarını bilmek. 

G110/3 mütekebbirlere ikrām-ı temām itmediler / kendü eksükligini bilmeyene kem didiler 

kendü eliyle [1] kendi eliyle, elleriyle, kendisi. 

G23/5 kendü eliyle beni öldürmesün / çekmesün ol cism-i lašífi taʿab 

kendü gözinden ķısķanmaķ [1] kendisi dahi bakmaya kıyamayacak kadar çok sevmek, bakmaya 

kıyamamak. 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

kendüden geçmek [1] kendinden geçmek, kendini kaybetmek. 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

kendüden gitmek [2] kendini kaybetmek, kendinden geçmek, aklı başından gitmek. 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 
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kendüden ĥaberi olmamaķ [1] kendinden haberi olmamak, neyi isteyip neyi istemediğini dahi 

bilemediği garip bir hâl içinde bulunmak. 

G476/5 ne viŝāl ile sevinür ne firāķa yerinür / ĥaste-i ʿışķ olanuŋ kendüden olmaz ĥaberi 

kendün belürdmek [1] kendini belli etmek, kendini göstermek, “ben buradayım” demek. 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendün belürde nāle vü āh ü fiġān ile 

kendüsin bilmek [1] kendini tanımak/bilmek, kendisinin bilincinde olmak; nefsini bilmek. 

G110/2 kendüsin bilmeyene taŋrısını bulmayana / ĥar-ı lā-yefģam ü dívāne vü sersem didiler 

kendüsin görmek, kendüyi görmek [6] kendini beğenmek, kibirlenmek. 

K33/1 baģr-i ʿālemde eyā kendüyi gören gevden / olma evrāķ-ı ĥazān gibi hevāŋa yelken 

G90/4 göŋül alçaķlıġın eyle ŝu gibi kendüŋi görme / ģabābuŋ ĥānesin vírān iden bād-ı ġurūrıdur 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G429/6 görinme cān gibi kendüŋi görme / meh-i kenʿān gibi zindāna girme 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

kendüsin yüksekde šutmaķ [1] kendini yüksekte tutmak, büyüklenmek, mağrurlanmak, kimselere 

yüz vermemek, kimseleri beğenmemek; kendini ağırdan satmak. 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

kendüye ʿādet eylemek [1] âdet edinmek. 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

kendüye ʿāşıķ itmek [3] kendisine âşık etmek, gönlünü çalmak. 

G392/2 hāy efendüm hey begüm bu nice ʿizz ü nāz olur / ʿāşıķ itdüŋ cümleten ĥalķ-ı cihānı kendüŋe 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

G444/5 ʿāşıķ eyler kendüye maʿşūķını yaģyā gibi / kāʾināt içinde ʿāşıķ olıcak ʿāşıķ gibi 

kendüye dünyāyı ķul itmek [1] dünyayı râm etmek, hükmü altına almak║herkesi kendine âşık 

etmek. 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

kendüye gelmek [2] kendine gelmek, ayılmak, aklı başına gelmek. 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

kendüye güç itmek [1] kendine iş çıkarmak, zahmete girmek. 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 
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kendüye müncer itmek [1] kendine çekmek. 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

kendüyi aʿlā ŝanmaķ [1] kendini yüce zannetmek, kendini bir şey sanmak, mağrurlanmak. 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

kendüyi alçaķda šutmaķ [1] kendini alçakta tutmak, alçakgönüllü davranmak, tevazu sahibi 

olmak. 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

kendüyi ʿālí görmek [1] kendini yüce görmek, kibirlenmek. 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

kendüyi belürtmek [3] kendini belli etmek/göstermek, varlığını fark ettirmek. 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

G470/3 rāh-ı ʿışķuŋda ceres gibi belürdür kendin / ʿāşıķ-ı ĥaste-dilüŋ kimseden olmaz ĥaberi 

kendüyi bilmek [1] kendini bilmek, kendinin bilincine varmak; nefsini bilmek. 

M1/III/1 ĥalķ arasında yil gibi yildüm / mevlāmı buldum kendümi bildüm 

kendüyi bildürmek [1] kendini bildirmek, haddini bildirmek. 

G116/2 bilmezlük itdi kendüyi bildürdiler hemān / bāġ-ı cināndan ādemi dünyāya ŝaldılar 

kendüyi bilmez [4] kendini bilmez, haddini bilmez, densiz. 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden  

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

kendüyi cemʿ itmek [1] kendini toplamak, perişanlıktan kurtulmak. 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

kendüyi …d(A)n unutma [1] … hususunda ihmale düşme; … yapmayı unutma║… yapmaktan 

kendini unutma; kendini unutacak kadar … içinde olma. 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

kendüyi dögmek [1] dövünmek. 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

kendüyi efvāha düşürmek [1] kendini dillere düşürmek, milletin ağzına sakız olmak. 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 



1021 
 

kendüyi görmiş gibi [1] bizzat onu görmüş gibi. 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

kendüyi ķārūna ümmet itmek [1] kendini Karun‟a ümmet etmek║mala mülke değer vermek. 

M1/V/4 kendüŋi itme ķārūna ümmet / ʿaynuŋa alma māl ü menāli 

kendüyi lāyıķ-ı vaŝl-ı ģabíb itmek [1] kendini sevgilinin vuslatına layık etmek, sevgilinin 

vuslatına liyakat kazanmak. 

M10/V/2 māʾil-i aŝl-ı uŝūl ol māʾil-i aŝl-ı uŝūl / lāyıķ-ı vaŝl-ı ģabíb it kendüŋi ķable‟l-vuŝūl 

kendüyi nihān eylemek [1] kendini gizlemek, gizlenmek; kendini belli etmemek, kendini ortalara 

atmamak. 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

kendüyi öldi müśābesinde ķomaķ [1] kendini öldü saymak, kendini ölmüş farzetmek; ölmeden 

önce ölmek, nefsini öldürmek. 

G480/5 ŝofí-i ŝāfí kendüyi öldi müśābesinde ķor / tācı olur bi-ʿaynihi türbe-i ķabri künbedi 

kendüyi ŝaķınmaķ kendini sakınmak, kendini korumak için ihtiyatlı davranmak. 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

kendüyi uyĥuya çekmek [1] sürekli uyumak║mecazen ölmek. 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

kendüyi var itmek [1] kendini var etmek, var olmak, beka bulmak. 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

kendüyi yaşına müstaġraķ eylemek [1] kendini gözyaşlarına batırmak; çokça ağlamak. 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

kendüyi yavı ķılmaķ [1] kendini kaybetmek. 

G496/4 ʿāşıķ oldum yolda ķaldum yavı ķıldum kendümi / yā ilāhí menzil-i maķŝūda íŝāl it beni 

kendüzine … adını šaķmaķ [1] kendisine … adını takmak, kendini … olarak görmek ve öyle 

anılmayı hakedecek şekilde davranmak. 

G317/4 kemāl-i ʿışķ ile ferhādveş aŋılmaġ içün / hemíşe kendüzüŋe ʿāşıķ adını šaķasın 

kendüzini eyü ŝanur iken yaman çıķmaķ [1] kendisini iyi zannederken kötü çıkmak. 

G399/3 eyvāh eger ki rūz-ı ķıyāmetde bir kişi / kendüzini eyü ŝanur iken yaman çıķa 

kendüzini mūr görmek [1] kendini karınca gibi görmek, değersiz görmek, alçakgönüllü olmak. 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 
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kendüzini … y(A) döndürmek [1] kendisini …(y)(A) çevirmek; (giydiği ile) …l(A)r(A) 

benzemek. 

G428/3 ķoyun celeplerine döndürme kendüzüŋi / rūmili šakyesiyle ey ebleh-i zemāne 

 kenz hazine. 

kenz-i lā-yefnā [2] tükenmeyen hazine. 

M10/IV/4 gönlinüŋ vírānesinde kenz-i lā-yefnāsıdur / vālí-i ʿālí maķāli sözlerüŋ evlāsıdur 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

 kerāmet [5] 

1. bir ermişin kendisine Allah tarafından lutfedilen olağanüstü şeyler yapma kudretiyle ortaya 

koyduğu, akıl ve tabiat sınırlarını aşan iş ya da hâl. 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

K5/10 ŝafāsı lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí / šaríķ-ı āb-ı revānı kerāmet enbānı 

kerāmet göstermek [1] olağanüstü hâller göstermek, keramet sergilemek. 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i velāyet 

2. itibar, tazim, hürmet. 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

3. ihsan, kerem, cömertlik, alicenaplık. 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

 kerbelā [1] Bağdat civarında Hazreti Hüseyin‟in şehit edildiği yer. 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

kerbelā-yı ģüsn [1] güzellik Kerbelâ‟sı. 

G186/3 kerbelā-yı ģüsnüŋüŋ meydānına ey ĥulķı ģasen / başumuz šop eyleyüp merdāne gelmişlerdenüz 

kerbelā seyri [1] Kerbelâ yolculuğu, Kerbelâ ziyareti. 

M18/II/2 kerbelā seyrini her dervíşe āsān eyleyen 

kerbelā seyrini ķılmaķ [1] Kerbelâ‟ya gitmek, Kerbelâ‟yı ziyaret etmek. 

K31/15 ĥıżr irüp ĥalķa yine şimdi ʿalílik itdüŋ / kerbelā seyrini ķılmaġa çekerlerdi belā 

[ayrıca bkz. ʻbi-ģaķķ-ı rūģ-ı şehídān-ı kerbelāʼ md.] 

 kerem  

1. lütuf, inayet, ihsan. 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 
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G481/3 keremüŋden beni nā-ģaķ yire öldür tā kim / rūz-ı maģşerde elümden ķomayam dāmenüŋi 

kerem itmek [1] inayet etmek, bağışlarda bulunmak. 

M9/I/1  yā ilāhí ne ʿaceb lušf-ı firāvān itdüŋ / kerem itdüŋ bize inʿām ile iģsān itdüŋ 

kerem eyle [2]  

1. “ihsan eyle, büyüklük et, hacetim budur ki…” 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 

2. “lutf eyle, Allah‟ını seversen” Tanıkta kinayeli bir söyleyiş vardır. 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

kerem issi [1] kerem sahibi, cömert, iyi huylu, asil, şerefli, mürüvvetli, alicenap, lütufkâr. 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

kerem kānı [8] kerem madeni; asalet ve şeref sahibi, mürüvvetli, çok cömert, alicenap, lütufkâr 

kimse. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

K6/21 neye uzatsa eli irişür bi-ʿavni‟llāh / cihānda şems-i vilāyetdür ol kerem kānı 

K9/25 ġazā erenlerinüŋ serveri vü serdārı / seĥā vü maʿdeletüŋ maʿdeni kerem kānı 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

║Rüstem Paşa. 

K23/5 muʿāvin oldı başı üzre ķıldı aŋa mekān / zihí kemāl-i mürüvvet zihí kerem kānı 

║Mustafa Paşa. 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

║sevgili. 

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

kerem ü lušf [1] mürüvvet ve ihsan. 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 

2. şefkat, merhamet, gönül okşayıcılık. 

G30/4 keremüŋde gözümüŋ yaşını gör ģālümi ŝor / ey sözi āb-ı ģayāt eylügi eyle ŝuya at 

 kerím kerem sahibi, alicenap; yüce, şerefli, büyük. 

kerímü‟l-ĥıŝāl [1] yüce hasletlere sahip║Şehzade Mustafa. 
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M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

 kerrūbí Allah‟a en yakın olan dört büyük meleğin her biri. 

kerrūbí melekler [1], kerrūbiyān [2] Allah‟a en yakın melekler, büyük melekler; Azrail, Cebrail, 

Mikail ve İsrafil. 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

 kes [1] kişi, kimse, insan║hiç kimse. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

 kesb kazanma, kazanç. 

kesb itmek [1] kazanmak, kesbetmek, elde etmek. 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

 kesiciler [1] haramzadeler, yaramaz kimseler. 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

 kesilmek [5] 

1. akışı durmak, arkası tükenmek. 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

2. ucu tıraşlanmak. 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

3. dilimlenmek║ayın dolunaydan çıkıp diğer evrelere girmesi║ayın yaratılması. 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

4. ayrılmak, kopmak, tamamen uzaklaşmak. 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

G446/6 ʿālem-i bālāya var ķayd-ı cihāndan kesil / ģaķķa yaķın olagör ģażret-i ʿísā gibi 

 keśír [2] çok, ziyade, fazla. 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 

G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

 keskin iyi kesen, çok kesici. 

keskin ķılıç gibi yarar [1] keskin kılıç gibi yaran║keskin kılıç gibi cengâver, bahadır. 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 
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 kesmek [1] kesici bir aletle bulunduğu yerden ayırmak║gidermek║kesin olarak bitirmek. 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

 kesre [1] Osmanlı alfabesinde altına konduğu sessiz harfi “ı/i” ile okutan hareke. 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

 keśret [2] çokluk, bolluk, ziyadelik; kalabalık║tas. Allah‟ın tecellisiyle zuhura gelmiş 

olan çokluk, mahlukatın çokluğu. 

M3/IV/6 hāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmadı sulšānlıġı / vaģdetine māniʿ olmazdı ʿavāmuŋ keśreti 

G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

keśret-i encüm [1] yıldızların çokluğu, (Güneş‟in etrafındaki) çok sayıda yıldız. 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

keśret-i evlād [1] çocukların çokluğu, çok sayıda çoluk çocuk. 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

keśret-i ĥayrāt [1] hayratının çokluğu, çok sayıdaki hayır eserleri. 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

keśret-i ķaydı olan dívāne [1] kat kat zincire bağlanmış divane║dünyaya çok bağlananlar, 

dünyaya olan bağları çok olanlar║dünya ehli. 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

keśret-i ʿuşşāķ [2] âşıkların çokluğu. 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

keśret-i yārān [1] kalabalık dostlar topluluğu. 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

 kesük [1] kesilmiş/dilimlenmiş hâlde. 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

 keşf açma; fethetme; ifşa etme, duyurma; malum etme, bildirme, örtü kaldırma; örtülerin 

ardındaki bilgilere erişme. 

keşf eylemek [4] 

1. ifşa etmek, duyurmak. 

Ş2/165 didi bu perdeden keşf eyleme rāz / bu ķıldan degme kimse vermez āvāz 

2. aşikâr etmek, bildirmek, örtüsünü kaldırmak. 
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G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

3. fethetmek. 

G71/1 keşf eyledi vilāyet-i ʿışķı cemāl-i yār / dünyā yüzini niteki ĥurşíd-i tābdār 

4. açmak. 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yı hū ile cümle cibāl-i hū 

keşf olmaķ [1] (sır) açılmak, malum olmak. 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

keşf ü kerāmāt [1] keşif ve kerametler║Allah dostlarının fizik perdelerini aşarak eriştikleri gaybî 

bilgiler ve gösterdikleri olağanüstü hâller. 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-ı ĥafí 

keşf ü kerāmet [1] keşif ve keramet║(tanıkta) Hazreti Muhammed‟in Miraç‟ta vâsıl olduğu 

olağanüstü hâl ve bilgiler. 

K1/29 bu ʿavn ü ʿināyetle zihí lušf-ı ilāhí / bu keşf ü kerāmetle zihí ʿizzet-i kübrā 

 keşşāf [1] (cemal bağlamında) açan, örtüsünü kaldıran║(sır bağlamında) keşf eden. 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

 keştí [3] gemi; sandal. 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

keştí-i baģr-i belā [1] belâ denizinin gemisi║Rüstem Paşa‟nın müptezel bedeni. 

M9/IV/3 sümʿa vü ʿucb ü riyā ile iderdi ʿameli / keştí-i baģr-i belāsı beden-i mübteźeli 

keştí-i cism-i żaʿíf [1] zayıf beden gemisi. 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen 

keştí-i cüsse [1] beden gemisi. 

K33/6 kişi deryā-yı fenādan ki ide ʿaţm-i beķā / keştí-i cüssesine yelken olur bād-ı miģen 

keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdān [1] Allah‟ın nurunun denizinde yüzen gemi║Süleymaniye Camii‟nin 

binasının gövdesi. 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur 

keştí-i maķŝūd [1] maksat gemisi. 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-i nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 
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keştí-i nūģ-ı nebí [1] Nuh peygamberin gemisi. 

K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

keştí-i şināver [1] suda yüzen kayık. 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

keştíbān [1] gemici, kaptan. 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

 kevkeb yıldız. 

kevkeb-i dürrí [2] inci gibi parlayan yıldızlar. 

K1/8 pírūze šabaķlarla šolup kevkeb-i dürrí / pāyine niśār olmaġa olmışdı müheyyā 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

kevkeb-i mirríĥ [1] Merih yıldızı; Mars  ellerinde parlak kılıçlar, kollarında çarhi kalkanla 

mücahitler. 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

kevkeb-i seyyār [1] sabit olmayan, yer değiştiren yıldızlar; gezegenler  gümbürtüyle patlayan 

havai fişeklerin kıvılcımları. 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

 kevn ü mekān [5] bütün varlık âlemi║dünya ve dünyada olan her şey. 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

M49/4 nāle vü feryād iderin ĥaylí zemāndur / kevn ü mekāna 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unutdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri  

 kevneyn [1] iki âlem; dünya ve ahiret.  

Ş1/2 yüri źikr eyle nām-ı źü‟l-celāli / ki kevneyn oldı mirʾat-ı cemāli 

 kevśer, kevśer ırmaġı [4] Cennet‟te bulunan suyu hoş içimli bir ırmak, havuz ya da 

çeşme. 

M11/I/3 ehl-i dünyāya iŋen açılmazuz defter gibi / göŋlümüz dünyāya aķmaz ģāŝılı kevśer gibi 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

kevśer-i śāní [1] ikinci Kevser║Kırkçeşme suları. 



1028 
 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

 keyfiyyet [1] hâl, manevi sarhoşluk hâli. 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

keyfiyyet-i esrār [1] sırların verdiği manevi sarhoşluk║esrar sarhoşluğu. 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

keyfiyyet-i ilāhí [1] ilahi sarhoşluk, Allah aşkının verdiği manevi sarhoşluk. 

G503/5 maģv itdi cām-ı ʿışķuŋ ķayd-ı cihānı benden / keyfiyyet-i ilāhí dūr olmasun ilāhí 

keyfiyyet-i maģabbet [1] muhabbet hâli, aşk sarhoşluğu. 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

 keyķubād [2] adı Şehnâme‟de de geçen, adaletiyle meşhur bir İran hükümdarı. 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

 ķıbāb [3] “ķubbe”nin çoğulu; kubbeler. 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

ķıbāb-ı ʿāliye [1] yüksek kubbeler, yüce kubbeler. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

ķıbāb-ı çerĥ [1] feleğin kubbeleri. 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

ķıbāb-ı çerĥ-i devrān [1] dönen felek kubbeleri; feleğin kubbeleri. 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yı allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

ķıbāb-ı felek [1] feleğin kubbeleri. 

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

ķıbāb-ı mescid-i aķŝā [1] Mescid-i Aksâ‟nın kubbeleri. 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

ķıbāb-ı nüh felek [1] dokuz feleğin kubbeleri; dokuz felek kubbesi. 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

 ķıble Müslümanların namazda yöneldiği, Mekke‟nin ve Kâbe‟nin bulunduğu yön. 

ķıble cānibine sücūd itmek [2] kıbleye doğru secdeler etmek; namaz kılmak. 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 
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G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

 ķıble-nümā [4] kıble yönünü gösteren pusula benzeri alet. 

M1/V/2 ʿayn-ı ʿazízüŋ ķıble-nümādur / ey ehl-i ģālüŋ ferĥunde-fāli 

Ş2/226 birisi ķābil-oġlı muŝšafādur / işiginde gözüm ķıble-nümādur 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

 ķıl [4] 

1. vücut tüyü. 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

ķıldan ince görinmek [1] çok ince, ipince görünmek. Sırat köprüsünün cehennemliklere kıldan 

ince kılıçtan keskin görüneceğine dair inanışa telmih vardır. 

K31/14 ķıldan ince görinür düşmene mānend-i ŝırāš / dosta vüsʿat ile oldı nitekim ŝaģrā 

ķılı ķırķ yarmaķ [1] inceden inceye düşünüp her ayrıntıyı hesaplamak; ince eleyip sık dokumak; 

bir işte aşırı titizlik göstermek. 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

1.1. kıl║bel / kıl║en ufak bir kusur. 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

2. saz kirişi. 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

 ķılāʿ “ķalʿa”nın çoğulu; kaleler. 

ķılāʿ-ı fireng [1] Avrupa kaleleri. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

 ķılıç [8] eğrice ya da düz çelikten yapılmış, kabzalı, içine konduğu kın ile bele takılarak 

taşınan kesici silah. 

K12/33 güneş gibi yüri ķašʿ-ı menāzil eyle hemān / ķılıcuŋ ile açılsun bu milket-i dünyā 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 
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ķılıcı üstün ola [2] “kılıcı üstün olsun”; “daima mansur ve muzaffer olsun” anlamında dua. 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

ķılıcı(n) arşa aŝmaķ [2] aşılmaz zaferler kazanmak. 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kere 

1.1. (padişah için) aşılmaz zaferler kazanmak║(hilal için) gökyüzünde belirmek. 

K14/19 şādmānuz aŋa kim nite ki şāh-ı ģaremeyn / ʿarşa aŝdı ķılıcın şimdi hilāl-i şevvāl 

ķılıcın üstün itmek (birinin) [1] kılıcını üstün etmek; daima mansur ve muzaffer eylemek. 

K31/22 oluben ģaşre degin şāh-ı cihān maķbūli / ķılıcın üstün idüp işini allāh oŋara 

1.1. kılıç║çatık kaş, hışımlı bakış. 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

1.2. kılıç║savaşçılık, yiğitlik. 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

ķılıç bıçaķ [1] kanlı bıçaklı düşman; cana kastedecek kadar düşman. 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

ķılıç etmegi [1] kılıç ekmeği, kılıç hakkı; askerlik hizmeti ve yararlık karşılığı olarak verilen 

ganimet, tımar vs. 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

 ķılıçlamaķ [2] kılıçla vurmak, kılıç çalmak. 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

 ķıllet [1] kıtlık. 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

 ķımıldanmaķ [1] harekete gelmek, hareketlenmek. 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

 ķıpķızıl aşırı derecede olan, son hadde varmış. 

ķıpķızıl dívāne [1] delilikte son hadde varmış, zaptedilmesi mümkün olmayan azgın deli. 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

 ķırāʿat okuma, Kuran tilâveti. 

ķırāʿat ehli [1] Kuran‟ı kıraat ilminin usullerine uygun olarak tecvitle okuyan kimseler; hafızlar. 
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K4/10 içinde kürsíleri āşiyān-ı devletdür / ķırāʿat ehli ki var bülbül-i ĥōş-elģāndur 

 ķıral [3] imparator unvanına sahip olmayan Hıristiyan hükümdar. 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

K30/10 diŋledi aķvālini bildi ķıraluŋ ālini / rāy-ı tedbír ile ʿāmil ʿālim ü dānā imiş 

ķıral oġlı [1] kral oğlu, prens. 

K5/41 niçe bān oġlı bān ile niçe ķıral oġlı / serír-i salšanatında sipāhí oğlanı 

ķırān eylemek, ķırān itmek [7] iki gök cisminin aynı burçta bir araya gelmesi. 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

K27/15 yanuŋda şol kişi ki seʿādetlere ire / beŋzer ʿušāride ki ide mihr ile ķırān 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

 ķırılmaķ [1] topluca ölmek, telef olmak. 

Ş1/140 ķırılmış gibi ʿāşıķlar ke-mā kān / virürler aŋa ķurbān olmaġa cān  

 ķırım Osmanlı Devleti‟nde imtiyazlı bir eyalet. 

ķırım ĥānı [2] Kırım hanı, Kırım hükümdarı. 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

 ķırma ĥaš [1] çeşitli yazı türlerinin daha hızlı ve pratik yazılmak üzere basitleştirilmiş 

şekli; kırma yazı, şikeste. 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

 ķırmaķ [1] öldürmek, yok etmek, telef etmek. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

ķırup geçürmek [1] topluca öldürmek, yakıp yıkmak, helâk etmek║herkesi âşık etmek. 

G158/2 ķırdı geçürdi ĥalķı o ķaşları kemānum / bir tír var mıdur kim boyınca ķanda yatmaz 

 ķırmızı [7] al renk, kan rengi. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 
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G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G499/4 āĥir-i kār olur yiri maķberenüŋ ķara evi / ķırmızı gülden eylese ādem eger otaġını 

 ķısm [5] kısım, bölük, takım, güruh. 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

 ķısmet takdir edilmiş şey, behre, nasip. 

ķısmet-i naģnu ķasemnā [1] “biz kısımlara ayırdık, paylaştırdık” (Zuhruf, 32) mealindeki ayette 

ifade edilen kısmet║(Yahya için) cefa. 

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

ķısmet-i rūz-i ezel [1] ezelde takdir edilen nasip║kimine vuslat, kimine ayrılık. 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

 ķıŝŝa [1] 

1. hikâye. 

ķıŝŝa-i leylí vü mecnūn [1] Leylâ ile Mecnun‟un hikâyesi. 

G461/3 ķıŝŝa-i leylí vü mecnūnı baŋa aŋmaŋ kim / sevmezin nāķıŝatü‟l-ʿaķlı seven mecnūnı 

2. bahis. 

ķıŝŝa-i cānān [2] sevgilinin bahsi. 

G315/1 gūşe-i gülşen ola bir niçe yārān olasın / söylenen ķıŝŝa-i cānān ola giryān olasın 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

3. haber. 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

4. sergüzeşt. 

ķıŝŝa-i ġam [1] gam sergüzeşti. 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

5. ibretlik hikâye. 

ķıŝŝā-i ķārūn [1] Karun‟un ibretlik hikâyesi. 
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G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

 ķış 22 Aralık‟tan 21 Mart‟a kadar süren, yılın en soğuk mevsimi. 

ķış güni gibi yüzi gülmez (açılmaz)lar [2] kış günü/güneşi gibi yüzü gülmeyenler; asık suratlı, 

insanın içini donduran, kasvet veren, karanlık çehreli kimseler, abus suratlılar. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

G480/6 gülmez açılmaz ādeme ķış güni gibidür hemān / muţlime ıssı ţālimüŋ göz göre rūy-i ebredi 

 ķıtlıķ [1] çok sayıda insan için yeterli yiyeceğin bulunmadığı ve sonucunda hastalık, 

ölüm gibi kötü sonuçların doğduğu durum. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

 ķıyām [2] 

1. namazın ayakta icra olunan kısmı║(ağaçlar için) dik bir şekilde ayakta durma. 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

ķıyām ü ķuʿūd [1] namaz içerisinde ayakta durma ve bir müddet oturma. 

G166/4 olduķ mücāvir-i ģarem-i gülşen-i ĥalíl / serv ü gül oldı anda ķıyām ü ķuʿūdumuz 

2. kalkmak, çıkmak, kopmak. “āĥir zemān” ibaresinin delaletiyle “haşr, kıyamet”; Mehdî‟nin 

Şam‟da zuhur edeceği inanışına bağlı olarak beliren “ayakta durmak, sağlam kalmak” anlamları 

aracılığıyla ulaşılan “selamete erişmek” anlamları da çağrıştırılmaktadır. 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

ķıyām itmek [3] 

1. ayağa kalkmak. 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

1.1. ayağa kalkmak║namazda kıyama durmak. 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 

2. namaz içerisinde ayakta durmak║sevgilinin başındaki karanfilin sallanırken bazen kıyamda 

gibi doğrulması.  

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

 ķıyāmet [10], ķıyāmet güni [3] 



1034 
 

1. ezelde takdir edilen vakit geldiğinde Allah‟ın emriyle İsrafil‟in Sûr‟a üfürmesi ile birlikte 

bütün âlemin bozulması, bütün canlıların ölmesi; sonra bütün ölmüşlerin diriltilerek mahşer 

yerine toplanmaları ve hesaba çekilmeleri. 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 

Ş1/40 cemíʿ-i ehl-i ímān ile yā rab / ķıyāmetde anı ķılma muʿaźźeb 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

G432/2 bir zemān ola ķıyāmetde günāh ehlinüŋ / ŝūret-i ģaķda olan daʿvíleri bāšıl ola 

M15/II/2 nā-gehān irdi ķıyāmet gibi ģayret günleri / ayrulıķ eyyāmı hicrān vaķti fürķat günleri 

1.1. kıyamet günü║afet║çok güzel/heybetli kimse. 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yı cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

1.2. (endam için) görenler arasında kıyamet koparacak kadar düzgün ve güzel. 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

2. afet║çok güzel kimse. 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

ķıyāmetden ʿalāmet [1] kıyametten alamet, kıyamet alameti; kıyametin kopacağını önceden 

gösteren belirti; zamaneden şikâyet ifade eder.  

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetdenʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

ķıyāmet güninden/günlerinden nişān olmaķ [2] kıyametten alamet olmak, kıyameti andırmak. 

M8/IV/2 dökildi gözyaşı yılduzları çoġaldı fiġān / dem-i memātı ķıyāmet güninden oldı nişān 

G353/2 dökilsün ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşk-i ĥūníni / işigüŋde ķıyāmet günlerinden bir nişān olsun 

ķıyāmete degin [1] kıyamete kadar, mahşere kadar, dünya durdukça. 

K23/39 ķıyāmete degin āsūde-ģāl olup her dem / müzeyyen ola vücūduŋla ʿālem-i fāní 

ķıyāmet günine ķalmaķ, ķıyāmete ķalmaķ [2] bu dünyada tamama ermemek, mahşere kalmak. 

Ş1/182 ķıyāmet günine ķalmaz bu ģasret / ricāl-i ġaybdan olursa himmet 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 
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3. gürültü patırtı, kargaşa, vaveylâ. 

ķıyāmet ķoparmaķ [1] ortalığı birbirine katmak, dünyanın altını üstüne getirmek. 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

ķıyāmet ķopmaķ [1] vaveylâ kopmak. 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

 ķıyāmet-ķāmet [1] uzun boylu, düzgün endamlı, görenler arasında kıyamet koparacak 

kadar güzel kimse. 

Ş2/181 biri ģāŝırcıbaşı-oġlı āfet / ķıyāmet-ķāmet ü kān-ı melāģat 

 ķıyās [1] bir şeyi bir başka şeye göre değerlendirmek, ona göre hüküm belirlemek, 

karşılaştırmak║hakkında ayet ya da hadis bulunmayan meseleler için ayet ya da hadislerle 

açıklanmış olan benzerlerine göre hüküm verme. 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

ķıyās itmek, ķıyās ķılmaķ [4] 

1. kıyaslamak, mukayese etmek, bir tutmak. 

G188/1 enbíya vü evliyāyı ķılma kendüŋe ķıyās / źü‟l-ģayāt ile bir olmaz yazılan taŝvír-i nās 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

2. … olduğunu düşünmek, farz etmek, sanmak. 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

3. ölçmek, pay biçmek. 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

 ķıyāsí [1] kıyas yoluyla takdir ve hükmedilen. 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

 ķıymaķ [2]  

1. acımayarak gözden çıkarmak║yazık etmek. 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

2. içi sızlamadan öldürmek║insafsızca gaddarlık etmek, çok üzmek║yazık etmek. 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

 ķıymet değer, kadr; makbuliyet. 

ķıymetini bilmemek [9] 
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1. değerinin farkına varamamak, kadrini bilememek. 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/IV/2 aŋa ķaldı kim düşem šaġlara āh ü zār ile / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

2. değerinden ve makbuliyetinden haberdar olmamak. 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

ķıymeti bilinmek [2] 

1. değeri takdir edilmek. 

K19/48 cevāhir-i süĥene oldı fikretüŋ ŝarrāf / gerek ki ķıymetümüz biline olup taģsín 

2. değeri anlaşılmak. 

G183/4 o dem ki ġarķ ide fülk-i vücūdı baģr-i ecel / biline dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

 ķıymetlü [1] (daha) değerli. 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

ķızarmaķ [2] 

1. kırmızılaşmak, al al olmak. 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

2. kıpkırmızı olmak. 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

 ķızıl [3]  

1. parlak kırmızı, parlak kırmızı renkte olan. 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

1.1. parlak kırmızı elbiseler. 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

 ķızıl alma, ķızıl alma diyārı [3] kızıl elma║Osmanlı‟nın dünyaya egemen olma ülküsüne 

bağlı olarak fethetmeyi amaçladığı yerler║tanıklara göre o dönem için Roma. 



1037 
 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / nite ki mülk-i ferenduş ile alamanı 

K12/32 maģallidür šola eyvāy ile vilāyet-i rím / ģaķíķatā yed-i ķudretdedür ķızıl alma 

K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

ķızılbaş [7]   

1. Şah İsmail‟in “sürhserân” adı verilen bir sınıf askeri. 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yāruŋ şeş-peri 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

K11/24 ġam degül birķaç ķızılbaşdan gelen ehl-i fesād / geldügi yire gidüp ķaçmaġı itse iĥtiyār 

M18/II/4 dem-be-dem baġrın ķızılbaşuŋ ķara ķan eyleyen 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

1.1. kızılbaş ordusu║Şah İsmail. 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

2. Kızılbaş şahı, Şah İsmail. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

 ķızlıķ [1] kıtlık. 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

 kibr [1] kibir, büyüklenme, tekebbür. 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

kibr ü ġurūr [1] kibir ve mağrurluk. 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

kibr ü kín [1] kibir ve kin. 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

kibr ü kíne itmek [1] kibirlenip kinlenmek, (birbirine) diklenmek. 

Ş2/35 deminde kimse itmez kibr ü kíne / meger ebrū-yı dil-ber bir birine 

kibr ü riyā [2] kibir ve riya. 

Ş2/26 muʿallādur ʿulüvv-i kibriyādan / muʿarrādur ķamu kibr ü riyādan 

G507/8 ey ŝofí-i mürāyí düşinde daĥı görmez / kibr ü riyāsı olan sulšān-ı kibriyāyı 

 kibriyā [1] yücelik, büyüklük, itibar║tekebbür, mağrurluk. 

G113/4 reʿāyet eyleseler ʿāşıķa ŝafā sürmez / zemāne şeyĥi riyā ile kibriyā gözler 

 kilāb [2] “kelb”in çoğulu; köpekler. 
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K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūn [1] alçak dünya leşine (üşüşen) köpekler; dünya denilen alçağın leşine 

(üşüşen) köpekler║dünyayı talep edenler, dünyaya bağlananlar. “Dünya bir leştir, onu isteyen 

köpeklerdir.” şeklindeki sahih olmayan bir hadisten iktibastır. 

G174/1 kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūna şír-i nerüz / ʿadū-yı düşmen-i dínüz vilāyet ehli erüz 

kilāb-ı kūy [7] mahallenin köpekleri. 

M17/I/2 mekānum ʿayn-ı ʿālemden nihān-ender-nihān olsun / kilāb-ı kūyuŋa cism-i żaʿífüm ermaġan olsun 

G113/2 kilāb-ı kūyuŋı gözlerse gözlerüm šaŋ mı / ġaríb-i ser-keşi yād ilde āşinā gözler 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

G271/1 budur kilāb-ı kūyuŋa minnetler itdügüm / maʿźūr olsun anlara zaģmetler itdügüm 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģakāret idimezin 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

kilāb-ı kūy-i dil-dār [1], kilāb-ı kūy-i dost [1] sevgilinin mahallesinin köpekleri. 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

 kilíd [1] kapı ya da sandık gibi şeylere herkesin açmasını engellemek üzere takılan, 

anahtarla açılıp kapanan demir mekanizma║cimrilik, esirgeme, mürüvvetsizlik. 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

kilíd-i ġuŝŝa [1] gam kilidi, kasvet kilidi. 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

kilíd-i ʿişret [1] işret kilidi║kışın ara verilen açık hava meclisleri. 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

2. anahtar. 

kilíd-i maĥzen-i gencíne-i dín [1] (hatmü‟n-nebiyyin olması yönüyle) din hazinesinin mahzeninin 

kilidi║(tebliği ve hidayet yolunu açması yönüyle) din hazinesinin mahzeninin anahtarı║Hazreti 

Muhammed. 

Ş2/20 resūl-i muģterem ĥatmü‟n-nebiyyín / kilíd-i maĥzen-i gencíne-i dín 

 kilk kamış kalem. 

kilk-i dürer-bār [1] inciler (=inci gibi sözler) yağdıran kamış kalem. 
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K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

 kim  

1. ki bağlacı. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím pāşā kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

K20/16 ģaríŝ-i manŝıb ü cāh olma kim ne lāyıķdur / kişiye ālet-i hengāme ola ʿilm ü kemāl 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

Ş1/198 temāşā eyle var bir bāġbāna / çiçekler kim deger bir gülsitāna 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 
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Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

Ş2/250 gören eyyūb-ı ensāríde anı / diler kim aŋa ķurbān ide cānı 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G26/1 nice bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yi vaŝl ile sevdā-yi zülf-i pür-şikenc 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virür 

G112/6 başumda ĥūn-ı zaĥmı derd-i serden ķurtarur cānı / ʿaceb olmaya bu kim gül ŝuyı defʿ-i sudāʿ eyler 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 
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G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

G159/4 ʿacebdür ʿāşıķ olan kendü tedbírinde ķāŝırdur / anuŋ bir fikri bulınmaz kim anda biŋ ĥašā olmaz 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 

G259/4 firāķ-ı yārum ile gitdi ʿaķl ü ŝabr ü ķarār / yazuķ degül mi baŋa kim nelerden ayruldum 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-ı vaģdāniyyeti 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 
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G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

2. her kim 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

G296/4 ķanlu gözüŋden kim olursa ĥalāŝ / varsun ögünsün yürisün bir zemān 

G8/3 cānda ĥayāl-i vaŝl ü göŋülde ġam-ı firāķ / böyle olur kim olsa cefākāre āşinā 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

kim ki [7] her kim 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

G111/2 kim ki bir gice seni düşde der-āgūş itse / cān virür ģaşre degin kendüyi uyĥuya çeker 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

3. kim? 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa  

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

… kim anda vardur kimde var [2] “o zatta mevcut bulunan bu özellik(ler) başka kimde var?”, “… 

ondan başkasında var mı?” 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 
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M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

kim bile [1] kimbilir 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

kim gördi kim işitdi [2] gören duyan var mıdır?║hiç kimse böylesini görmüş işitmiş değildir. 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

M6/VI/8 nedür bu seyr-i ŝafā-baĥş ü cān-fezā yā rab / bu seyr-i ʿişreti kim gördi kim işitdi ʿaceb 

kimde kim [2] her kimde ki…, hangi kimsede … 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

kime [8] kime? 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

M49/6 kime şikāyet ideyin şāh-ı cihāndur  / devr-i zemāna 

kime ki [1] her kime, hangi kişiye. 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

kimi [1] kimi? 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

kimi ki [2] her kimi. 

K20/18 irişmemişdür anuŋ ʿayn-ı iʿtiķādına nūr / kimi ki ŝoģbet-i nā-pāk eylese iēlāl 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

kimi … (ü) kimi (daĥı) …[2] bazısı … bazısı .. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi  / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 
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kimin … kimini … [] bazısını … bazısını … 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

kimine … kimine … [] bazısına … bazısına … 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

kimisi … kimi(si) [2] bazısı … bazısı … 

K20/46 benefşe gibi šutup bāġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

kimler [1] kimler? 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

kimüŋ [4]  

1. her kimin. 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

2. kimin? 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

kimüŋle [1] kiminle? 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

kim ne dirse disün [2] “kim ne derse desin”, “kim ne söylerse söylesin”. 

G265/3 kim ne dirse disün bi-ģamdi‟llāh / hele ben lāyıķ-ı cefā oldum 

G336/3 dime mest olup ayaķ seyrini itdügümüzi / kim ne dirse disün elden ķoma inkārı ŝaķın 

 kimerde [1] sürekli, ikide bir. 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

kimesne [3] kimse. 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

Muk16/2 senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

 kimse [76] 
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1. kişi. 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

G343/2 uçamaz yaralu bir ŝu ķuşı gibi šalbınur / ķolların ŝuya uran kimse muģaŝŝal girmesün 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

2. her kim. 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār  

3. hiç kimse. 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

K13/29 ʿahd-i ʿadlüŋde girü maģbūs olupdur var ise / irmez oldı kimseye telbís-i iblís-i laʿín 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi pāşāmuz bizüm 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

Ş1/181 güneş gibi cemāline baķılmaz / maķāmın ĥıżr gibi kimse görmez 

Ş2/35 deminde kimse itmez kibr ü kíne / meger ebrū-yı dil-ber bir birine 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 
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Ş2/136 birisi ķanlu muŝlı şūĥ-ı ʿālem / dirilmez anuŋ ile kimse bir dem 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G205/5 içeli cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí / kimse yaģyāyı görmedi ayıķ 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G278/3 gül gibi aġız açamazın kimseye hergiz / elvara ʿıyān ola bu esrār-ı nihānum 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G331/1 ģālüme raģm eyleyen derdüme dermān ķılmasun / yārdan ġayri gözüm yaşını kimse silmesün 

G332/1 kimsenüŋ maģbūbına aġyārı maķbūl olmasun / pādişāh-ı ţālime düşmenleri ķul olmasun 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 
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G446/3 ey şeref-i aŝfiyā ey ĥalef-i evliyā / ķaŝd-ı ziyān eyleme kimseye dünyā gibi 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinligüŋden aġlama şeb-nem gibi 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

G483/4 şems-i cemālüŋe baķımaz kimse ey perí / zírā ki bí-baŝíret ider ʿayn-ı ʿāķili 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

kimse görmez [1], kimseler görmiş degül [2] “gören yoktur”, “kimse görmemiştir”, “görülmüş şey 

değildir.” 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

kimseler [5] hiç kimse, hiç kimsecikler. 

K2/38 kimseler naţm ile gelmezse n‟ola meydānuma / minnet ol Allāha oldum ŝanʿatümde pehlevān 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

kimsenüŋ ģaķķını kimsede ķomamaķ [1] kimsenin hakkını kimsede bırakmamak║adaleti ve 

hakkaniyeti kâmilen sağlamak. 

K22/36 ʿayn-ı şerʿ ile ider ģāl-i reʿāyāya naţar / kimsenüŋ kimsede ģaķķını ķomaz bilse ʿıyān 

kimseye ķarışmamaķ [1]  

a. halkın içine karışmamak, kimseyle temas hâlinde bulunmamak, uzlette olmak. 

b. halktan ilgisini tamamen kesmek, kimin ne yapıp ettiği ile ile ilgilenmemek, tamamen kendi 

âleminde olmak. 

G112/5 ĥayāl-i yāre māniʿdür diyü derd ehli dünyāda / ķarışmaz kimseye ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eyler 

kímyā [1] iksir, kimya║tas. dünyevi arzulardan geçen, var olanla yetinen, olmayanın 

peşine düşmeyen, nadiren rastlanan kâmil insan. 

M3/IV/2 gözi açuķlardan idi encüm-i seyyāreveş / kímyā idi ülü‟l-ebŝāra ʿayn-ı šalʿati 

 kín [2] altında öc alma isteği yatan gizli nefret, husumet, garez.  

K19/37 yörenmez āyíne-i mihre źerre deŋlü ġubār / mekān-ı ķalbüŋe kín olmadı muķím ü mekín 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 
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kín itmek [1] kin tutmak, kinlenmek║intikam almak. 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

 kinār kucak, kucaklama, sarma, sarılma. 

kinār itmek [2] kucaklamak, sarmak, sarılmak. 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

1.1. kucaklamak, sarılmak║yanına varmak, etrafında dolanmak. 

K26/39 kinār idem diyü bir servi būstānında / aķıtdı göŋlini mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā 

kinār olmaķ [1] kucaklanmak, sarılınmak. 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

kināra çekmek [1] kıyısına çekmek║kucağına çekmek, kucaklamak. 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

kināra gelmek [1] kucağa gelmek, kucaklanmak. 

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūh ü ŝabr-ı eyyūb 

 kirāmen kātibín [3] insanın sağında ve solunda bulunan, sağdaki sevapları, soldaki 

günahları yazan iki melek. 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

║Yahya‟nın soruşturmasını yürüten kadıların yanındaki kâtipler. 

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

 kiriş [1] yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

 kirpük [7] kirpik. 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G505/1 ķaşı miģrāb-ı ģarem çeşmi imām-ı ģanefí / ŝofiyān-ı ʿarabí kirpüginüŋ iki ŝafı 

 kíse kese. 
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kíse-i māl [1] para kesesi║servet. 

K20/21 menāl-i maʿŝıyet ile nice olur ģālüŋ / olursa kíse-i mālüŋ selāsil ü aġlāl 

 kisrā [1] Arapların Sâsânî hükümdarları için kullandıkları unvan║(bu unvanı ilk kez 

alan) Nûşirevân. 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

 kisvet kılık kıyafet, belirli bir sınıfa mahsus özel elbise. 

kisvet-i emāret [1] emirlik kisvesi, emir kılığı. 

K27/11 bir şeyĥ-i pākdür ki żarāfetle kendüzin / bu kisvet-i emāret ile eyledi nihān 

 kişi [34] kimse, şahıs; insan. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

K20/16 ģaríŝ-i manŝıb ü cāh olma kim ne lāyıķdur / kişiye ālet-i hengāme ola ʿilm ü kemāl 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

K33/6 kişi deryā-yı fenādan ki ide ʿaţm-i beķā / keştí-i cüssesine yelken olur bād-ı miģen 

M5/III/2 kişide ne rāģat-i dünyā ķalur ne āĥiret / muķteżāsınca olursa ehl-i tezvírüŋ müdām 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

Ş1/68 kişinüŋ elde olsa iĥtiyārı / murādınca geçerdi rūzgārı 

G17/5 ʿāşıķ olan kişiler bāb-ı fenādan geçimez / ķāmeti olmayıcaķ dāl-i ʿadem gibi dü-tā 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider (şol kişi?) 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

G110/4 ġuŝŝadan ĥālí degül ģāl-i ģayātında kişi / elem-i ʿāleme her dem ġam-ı müdġam didiler 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zínhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 
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G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

G371/2 melūl olur görimez āfitāb-ı dídāruŋ / kişide ʿayn-ı seʿādet olınca uyĥuda 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

Muk7/10 bildürürler kişiye miķdārın / ehl-i ʿirfāna itmesün inkār 

 kitāb [4]  

1. bir kapak içerisine dikilerek tutturulmuş yazılı ya da basılı kâğıtlar topluluğu, kitap. 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

1.1. kitap║zahirî ilimler. 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

1.2. kitap║zahirî ilimler / kitap║kâinat kitabı. 

G114/3 her kitābı noķta-i vāģidden istiĥrāc idüp / ķašre iken her biri deryā-yı pür-cūş oldılar 

kitāb-ı esrār [1] sırlar kitabı. 

K4/19 iki ķanatlu ķapular kitāb-ı esrārı / menārı nāme-i ģikmet rümūzı pinhāndur 

kitāb-ı ģaķ [1] hak kitap║Hakk‟ın kitabı Kuran-ı Kerim. 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

kitāb-ı medģ [1] övgü kitabı. 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

kitāb-ı vaģdet [1] vahdet/birlik kitabı. 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

1.3. Kuran, dua kitapları, havas kitapları. 

kitāb açmaķ [1] (hastanın iyileşmesi için) şifa ayetleri ya da dualar okumak. 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

 ķoca şeyšān [1] kötülüğü azgınlık derecesine varan, halka yaka silktiren kimseler 

hakkında kullanılır bir tabir║moruk şeytan║Rüstem Paşa. 
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M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi 

 ķocalmaķ [1] kocamak, ihtiyarlamak. 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

 ķocamaķ [1] ihtiyarlamak. 

G273/1 iki ķat oldı vücūdum ķocadum ķat ķaldum / melekü‟l-mevt selāmını egildüm aldum 

 ķocılmaķ [2] kucaklanmak, bağıra basılmak, sarılınmak. 

G189/7 ķocılur tāze tırāşı gelicek dil-berler / bu meśeldür ki buġından bilinür yinecek aş 

Muk18/2 ķocılurmışsın riyāżí ĥˇāceŋe / külli sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

 ķoçı [7] dört tekerlekli, üstü oda gibi kapalı, hayvanlar tarafından çekilen binek arabası. 

Sözlüklerde yalnızca kadınlara mahsus, süslü bir araba olduğu ifade edilen bu aracın seferlerde 

yük ve insan taşımak, belki de zaman zaman askerler tarafından içinde uyumak gibi maksatlarla 

kullanıldığı tanıklardan anlaşılmaktadır. 

G450/1 gelmez mi ol sefer yolına nerdübān ķoçı / ķara yirüŋ gemisi yüke pehlevān ķoçı 

G450/2 biri birinüŋ üstine döner felek gibi / şāhínlere seferde olur āşiyān ķoçı 

G450/3 ķalb-i ʿadū-yı díne hemān yörenür ġubār / gāhí ki semt-i düşmene olsa revān ķoçı 

G450/4 ĥoršūmı ile fíl gibidür ʿaceb degül / gümürdenürse niteki şír-i jiyān ķoçı 

G450/5 yaģyā ķuluŋ ķoçı dirisidür benüm begüm / āsān ider göçi sefer ehline cān ķoçı 

 ķoçmaķ [2] sarılmak, kucaklamak, bağrına basmak. 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

 ķol [4]  

1. insan vücudunun omuzdan parmak uçlarına kadar olan kısmı. 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

1.1. dirsek ile bilek arası. 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

G290/2 başumda tāc-ı seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

ķol ķanad itmek, ķol ķanad ķılmaķ [2] kol kanat edinmek║el kol edinmek. 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri  

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanad / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

ķol ķanad olmaķ [6] kol kanat olmak║el kol olmak║destek vermek/himaye etmek. 
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K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

G171/2 ķol ķanad oldı bize şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl / ʿaynı ile biz šaríķat ķāfınuŋ ʿanķāsıyuz 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

G445/3 gözlerüme gözlügüm olur hemíşe ķol ķanad / eylesem bülbül gibi gülzār-ı naţma diķķati 

ķolını ʿuryān itmek [3] kolunu sıvamak. 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

1.1. kolunu sıvamak║bir işe kararlılıkla girişmek. 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

ķolların ŝuya urmaķ [1] (yüzmeye çalışırken) kollarını şaplata şaplata suya vurmak. 

G343/2 uçamaz yaralu bir ŝu ķuşı gibi šalbınur / ķolların ŝuya uran kimse muģaŝŝal girmesün 

ķollarını soķmaķ [1] (soğuktan korunmak maksadıyla) kollarını koltuk altlarına sokarak 

kavuşturmak║sopa cezasının icrası sırasında suçlunun vaziyet alması. 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 

 k‟ola [1] ki ola, olan. 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

 ķolay [1] zahmet çekmeden, yorulmadan, rahatça yapılabilen; zor, zahmetli karşıtı. 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

ķonılmaķ [1] konulmak, yerleştirilmek. 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

ķonmaķ [9] 

1. koyulma işi yapılmak, bırakılmak, yerleştirilmek. 

Ş1/109 temāşā eyleseŋ her māh-peyker / ŝuya ķonmış gül-i raʿnāya beŋzer 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

2. (kuş için) uçmasına son vererek bir şey/bir yer üzerinde karar etmek. 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 
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3. nüzul etmek║gecelemek║değiyormuş gibi görünecek kadar yaklaşmak. 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

4. yolculuk sonunda varmak, menzile varmak║yurt edinmek, yerleşmek. 

G104/5 vardılar cisr-i mecāzíden ģaķíķat rāhına / ĥāneķāĥ-ı lā-yezāle ķondılar ebdāllar 

5. konuşlanmak║istilâ etmek. 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

 ķoparmaķ [3] (çiçek, yaprak vb.) dalından çekip almak. 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G337/2 bu gülşen-i zemānede bir gül ķoparmazın / māniʿ olup ģayātına ķanına girmezin 

 ķopmaķ [10] 

1. yetişmek. 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

2. yetişmek║yerinden ayrılmak, göçmek║çıkıp gelmek. 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyeti 

3. birdenbire başlamak, peyda olmak. 

M32/I/1 yine ʿāşıķlar arasında ķıyāmet ķopdı / āh ile šoldı cihān dūd-ı melāmet ķopdı 

4. zuhur etmek, peyda olmak, çıkagelmek. 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

5. dirilmek (=dünyada yaşamak, kıyamette haşrolmak). 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

6. çıkmak, patlak vermek. 

M19/VI/1ʿāmíler ile baģś ü cedelden ķopar fesād 

 ķor iyice yanarak ateş hâline gelen odun ya da kömür parçası. 

ķor giresi boġaz [1] “boğazına kor düşesice”, “kor yutasıca” anlamında beddua. 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

 ķorĥulu [2] korkulu, tedirgin edici, tehlikeli, aşılması zor. 
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G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

 ķorķmaķ [4] 

1. endişe duymak, tasalanmak. 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

2. çekinmek. 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

3. bir şeyi yapmaya cesaret edememek, imtina etmek. 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

ķorķaram kim, ķorķarın (kim) [4]  

1.1. korkarım …, korkarım ki …; endişe, şüphe, tereddüt ve ihtimal ifade eder. 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

1.2. –d(A)n korkuyorum/-d(A)n endişe ediyorum. 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

 ķorĥu, ķorķu [1] 

1. tehlikeli bir durumdan ya da bir tehlikenin gerçekleşmesi ihtimalinden duyulan ürpertici ve 

ürkütücü his. 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋuluķda ķorĥu 

2. endişe. 

ķorķum oldur (ki), ķorķum odur kim, budur ķorķum ki [4] … diye korkuyorum/endişeleniyorum. 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

 ķorķutmaķ [5] 

1. önden bir azap ya da ceza göstererek korkuya düşürmek, tehdit etmek. 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 
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G244/4 ķorķutma ehl-i ʿışķ olanı ķahr-ı dehr ile / el-ʿışķu lā-yaēurru bi-şeyʾin ve lā-yuĥıl 

G468/1 yoluŋda virmez isem baş ü cānı gösgötüri / benümle ķorķud efendi cihānı gösgötüri 

2. ürkütüp kaçırmak║gözünü yıldırmak. 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķutdı taķvāmuz bizüm 

 ķorsan [1] deniz eşkıyası. 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

 ķoşu [2] at yarışı. 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M6/VIII/6 ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

ķoyup gitmek [2] bırakıp gitmek. 

1.1. bırakıp gitmek║yanına alamamak, yanında götürememek. 

M1/IV/5 rāh-ı beķāda yoldaşuŋ olmaz / ķorsın gidersin māl-i keśíri 

1.2. bırakıp gitmek║terketmek. 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

 ķoyun [2] 

1. etinden, sütünden, yününden faydalanılan maruf küçükbaş hayvan║yatan insanın göğsüyle 

karnı arasında kalan kısım. 

Ş2/216 öŋince sínemi vírān iderdüm / ele girse ķoyun ķurbān iderdüm 

ķoyun celebi [1] koyun tüccarı. 

G428/3 ķoyun celeplerine döndürme kendüzüŋi / rūmili šakyesiyle ey ebleh-i zemāne 

ķoyun köpegi [1] çoban köpeği? / koyuna benzer kıvırcık ve sık tüyleri olan bir cins köpek?║ 

“koyun” (=sîne) köpeği. 

Muk17/2 ser-i nā-tırāşídesini görüŋ / ķoyun köpegi ʿārifídür hemān 

2. yatan insanın göğsüyle karnı arasında kalan kısım. 

ķoynına ķoymaķ [1] koynuna almak, kucaklayıp yatmak. 

M1/V/5 ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle / şems ü ķamerden ol bārí ĥālí 

ķoynına girmek [1] koynuna girmek, kucaklanıp yatmak. 

Ş2/214 birisi ķurt bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

3. sürü. 

G62/4 bir ķoyun ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 
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ķoyun ʿāşıķ [1] verilen her buyruğa uyan, iradesini bir dilbere bağlayan âşık, mazlum 

âşık║sevgilinin şefkatine, sarıp sarmalamasına muhtaç âşık. 

G62/4 bir ķoyun ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

ķoyun ʿāşıķı kucak âşığı, sevgilinin koynuna girmeyi isteyen âşık. 

G62/4 bir ķoyun ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

4. açık renkli. 

ķoyun ala gözlü [1] açık ela gözlü. 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

5. verilen her buyruğa uyan, iradesini başkasına teslim eden kimse. 

ķoyun müríd [1] Koyun Mürid (lakap)║verilen her buyruğa uyan, güdülen mürid║traşsız 

kafasıyla koyun köpeklerine benzeyen Ârifî. 

Muk17/1 köse ķıŝŝa-ĥˇān oġlı ķoyun müríd / çoban erdebíli feríd-i cihān 

 köhne [7] eski, eskimiş, yıpranmış. 

M1/III/6 köhne bināyem pír-i dü-tāyem / ģaķ cānibine šoġrı egildüm 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-hayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

G427/4 virmezüz köhne sifāl-i seg-i cānānemüzi / tāc-ı cemşíd-i cihān-díde ile cām-ı ceme 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

 kömi [1] kalyonlarda yelkencilik ve gözcülük gibi işler yapan kimse. 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken 

 köpri [2] köprü. 

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şāša ģażret-i ķāsım paşa 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle meśāb itdi ĥudā 

 köpürmek [1] kızmak, kızışmak║erkek develerin rakiplerini ve dişilerini gördükleri 

zaman ağızlarının bembeyaz köpüklenmesi. 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

 kör  

1. görmeyen, görme hassasından yoksun olan, âma. 
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kör olsa münāsibdür [1] “kör olsa müstehaktır”║“kör olasıca”, beddua. 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

2. bir şeye iptila derecesinde tutku duyan. 

kör bengí [2] esrar müptelası║basiretsiz ahmak. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

 körpe çok genç, küçük, yeni yetişmiş. 

körpe ķuzı [1] körpe kuzu║gencecik dilber. 

Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

 ķubbe [9] bir yapıyı örten yarım küre şeklindeki dam, kümbet. 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

1.1. kubbe║gökkubbe║dünyanın kubbesi║dünya. 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi 

G507/6 bu ķubbede erenler hū didi hū işitdi / gūş itdi şeş cihetden peydā olan nidāyı 

ķubbe-i devvār [1] durmadan dönen kubbe║gökkubbe║felek║dünya║hiçkimse. 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

ķubbe-i eflāk [1] felekler kubbesi║gökkubbe║dünyanın kubbesi║dünya. 

G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

ķubbe-i eflāki āmín ile šoldurmaķ [1] gökkubbeyi “amin” ile doldurmak║defalarca haykırarak 

“amin!” demek. 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

ķubbe-i semā [1] semanın kubbesi, gökkubbe. 

M31/IV/1fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

 ķubūr “ķabr”in çoğulu; kabirler, mezarlar; ok mahfazası, sadak. 

ķubūr-ı devr-i zemāne [1] içinde bulunulan zamanın kabirleri║feleğin ok mahfazaları. 

G167/4 bizden ķubūr-ı devr-i zemāne šolup gider / çerĥüŋ kemān-ı ʿışķ ile atduġı ĥākiyüz 
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 ķucaķ açılmış kollarla göğsün arasında kalan kısım. 

ķucaġa almaķ [1] ayakta ya da otururken kucaklamak, sarılmak. 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

 kūdekān “kūdek”in çoğulu; çocuklar. 

kūdekān gibi daĥı derūnına girmedin yapduġı evlerini yıķmaķ [1] çocuklar gibi yaptığı evleri daha 

içine girmeden yıkmak║çocukların kumdan ev, kale yapıp sonra bozmaları gibi dünya malına 

kıymet vermemek. 

K34/25 taģsín aŋa ki daĥı derūnına girmedin / yapduġı evlerini yıķa kūdekān gibi 

 ķudret [3] 

1. güç, iktidar, takat. 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

ķudreti olmaķ [1] takati olmak, gücü yetmek, muktedir olmak. 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

ķudreti olmamaķ [3] gücü olmamak, gücü yetmemek, âciz kalmak. 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yı cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

G413/2 aŋa raģmet ki derdinden ĥaberdār olmaya kimse / anuŋ ģālini ŝor kim ķudreti olmaya iʿlāma 

2. Allah‟ın her şeye kâdir olması, bütün mevcudatı kuşatan ezelî kuvveti ve yaratışı. 

Ş2/18 zihí ķudret zihí sırr-i nihāní / muʿallaķ ķıldı baģr-i āsümānı 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

kudret eli [2] Allah‟ın kudreti ve kudretinin tasarrufu, ilahi kudret, yed-i kudret. 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

M1/II/6 kudret elinüŋ ĥaššıdur ādem / šoġrı yola git mānend-i mıŝšar 

ķudretu‟llāh [1] Allah‟ın bütün kâinatta zahir olan sonsuz kudreti. 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

 ķufūs bir şeyi zorla çekip alma. 

ķufūs-ı cins-i meşāyiĥ [1] şeyhler zümresinin çekişmesi? 

K23/7 ķufūs-ı cins-i meşāyiĥ nesím-i cān-perver / ŝadā-yı baģś-i mevālí ġıdā-yı rūģāní 

 kūh [1] dağ║heybetli olma, büyüklenme hâli. 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 
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kūh-i balķan [2] sarp, ormanlık sıradağ. 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

kūh-i belā [1] belâ dağı. 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

kūh-i elem [1] elem/keder dağı. 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

kūh-i endūh [1] gam/keder dağı. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šāġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

kūh-i ferhād [1] Ferhad‟ın dağı, Bîsütûn. 

K32/3 kūh-i ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

kūh-i girān [3] ağır, heybetli ve yüksek dağ. 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi 

M14/III/4 çignedüp ŝaģrāsını kūh-ı girānın yaķdılar / ĥayme vü ĥargāhın aldılar ķalanın yaķdılar 

G272/1 fiġān ü āh ile kūh-i girānı söyledelüm / sirişk-i çeşm ile āb-ı revānı söyledelüm 

kūh-i ʿışķ [1] aşk dağı. 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-i ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

kūh-i ķāf [1] dünyayı çepeçevre sardığına inanılan efsanevi dağ, Kaf dağı. 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

kūh-i ķāf ķaplanı [1] Kaf dağının kaplanı║alacalı sırma giysiler içerisindeki bahadır gaziler. 

K9/32 ʿasākiri benek altunlu cāmeler geyüben / ġazā güninde olur kūh-i ķāf ķaplanı 

kūh-i miģnet [1] keder/gam/cefa dağı. 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

kūh-i nuŝret [1] zafer dağı. 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

kūh-i rifʿat [1] yücelik ve yükseklik dağı║yüksek ve büyük rütbe. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

kūh ile ŝaģrā [1] dağlar ve ovalar. 

K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

kūh ü vādíler [1] dağlar ve vadiler. 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 
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 kūhistān [1] dağlık yer║(marifet ırmağının neşet ettiği) dağ. 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

 kūhken [1] dağ kazan, dağları delen║Ferhat ile Şirin hikâyesinin erkek kahramanı. 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

 kūhsār, kühsār [4] dağlık, sarp yer; dağ. 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

kūhsār-ı arż-ı muķaddes [1] mukaddes topraklardaki dağlık alan, Şam‟ın dağları. 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı arż-ı muķaddes kelāma gel 

kūhsār-ı dehr [1] dünyanın dağları. 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-ı semendinde zār zār 

 kūh-veķār [1] dağlar gibi heybetli, ağır, vakur kimse. 

K24/28 gerdūn-şükūh kūh-veķār āfitāb-feyż / deryā-nevāl ü ebr-ʿašā vü ķamer-liķā 

ķul didügi olmaz [1] “(altı olur, yedi olur; hep) Allah‟ın dediği olur ”; “önceden ne kadar hesap 

yapılırsa yapılsın sonunda muhakkak Allah‟ın dilediği olur.” anlamında atasözü. 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

ķul günāhsuz olmaz [1] “kul günahsız/kusursuz olmaz”; günümüzde “hatasız kul olmaz” şeklinde 

yaşayan “kusursuzluk ancak Allah‟a mahsustur; herkesin az ya da çok muhakkak eksikleri, 

kusurları vardır; kerem sahipleri onları bağışlar” anlamında atasözü. 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

ķulı ķurbānı [7] büyük bir saygıyla fedakârlık yapmaya hazır olan, candan bağlısı. 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

M11/I ģükmine rām olmazuz biz degme sulšān oġlınuŋ / ķulıyuz ķurbānıyuz adiyle ʿośmānoġlınuŋ 

M14/I/2 pādişāhum gün gibi ŝāģib-ķırānumdur benüm / ķulıyem ķurbānıyem ĥān oġlı ĥānumdur benüm 

M24/I/1 ķuluŋuz ķurbānuŋuz sensin efendi cānumuz / cānumuz cānānumuz sulšān-ı ʿālí-şanumuz 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G180/1 bir senüŋ gibi efendinüŋ ķulı ķurbānıyuz / ʿālemüŋ sulšānıyuz mülk-i cihānuŋ cānıyuz 

ķulı ķurbānı olmaķ [4] büyük bir saygıyla fedakârlık yapmaya hazır ve canıgönülden bağlı olmak.  
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K2/35 ķara gün šoġa şeh ismāʿíl başına eger / āsitānuŋda ķuluŋ ķurbānuŋ olmazsa ʿıyān 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

ķulınuŋ ķulı [4] kölesinin kölesi, hizmetkârının hizmetkârı. 

K12/17 şeh-i cihān ü memālik-sitān süleymān ĥān / ki ķulınuŋ ķulıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

G147/2 dil-rübālar yegi begler begisin sulšānum / ķuluŋuŋ ķulına ķul olmaġı ʿunvān bilürüz 

G328/5 mülāģaţamda ķulınuŋ ķulı yirine ķoyup / hemíşe kendümi yaģyā cihāna şāh iderin 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

 ķulaġ, ķulaķ [3] işitme organı. 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 

ķulaġ urmaķ [2] kulak vermek, dinlemek. 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

1.1. kulak vermek, dinlemek, dinlediğini kabul edip uygulamak. 

Ş1/128 ķulaġ ur diŋle bu cān ŝoģbetini / dilerseŋ iki ʿālem leźźetini 

ķulaķ šutmaķ [4] dinlemek, kulak vermek. 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme deva 

M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

ķulaķdan ʿāşıķ [1], ķulaķdan ʿāşıķ olmaķ [2] duyarak âşık olmak, bir kimseye hakkında 

işittiklerinden dolayı gönül vermek. 

K2/33 işidüp ʿadlüŋ ķulaķdan ʿāşıķ olmışdur şehā / ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

ķulaķlar işitmedi anı [1] kulaklar işitmedik; daha önce duyulmamış. 

K9/10 yiŋildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

ķulaġı dinc olmaķ [1] dedikodulardan, yerli yersiz laflardan kurtulmak. 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 
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ķulaġına çalınmaķ [2] başkaları söylerken tesadüfen işitmek; kulağına gelmek, bir yerlerden 

duymak. 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

ķulaġına girmemek [1] duymamak, önemsememek, kabul etmemek. 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

ķulaġına irişmek [2] kulağına gelmek/ulaşmak. 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 

ķulaġına ķoymaķ [1] içinden geçirmek, aklına koymak. 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

ķulaġına söylemek [1] başkası duymayacak şekilde söylemek, fısıldamak║kulağına dudağını 

yaklaştırmak. 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

 ķullāb [1] kanca, çengel║engel, mâni, köstek. 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

 ķulle tepe, doruk, zirve. 

ķulle-i ķāf [1] Kaf Dağı‟nın zirvesi. 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

ķulle-i ķāf-ı eķālím [1] iklimlerin (=dünya) Kaf‟ının başı/zirvesi║Osmanlı Devleti. 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

ķulle-i ķāf-ı ģaķíķat [1] hakikat Kaf‟ının zirvesi. 

G93/3 şevķ ile cān ü göŋülden hū diyen ʿāşıķlara / ķulle-i ķāf-ı ģaķíķatden ŝadā-yi hū gelür 

ķullıġında olmaķ [1] itaat hâlinde olmak, kulluğun gereklerine riayet etmek. 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

 ķullıķ [6] kulluk, kölelik, hizmetkârlık. 

M6/II/4 etek miyāna ŝoķup ŝanki serv-i āzāde / o demde ķullıġın eylerdi begler aġalar 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķullıķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin  
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G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

 ķulūb kalpler. 

ķulūb-ı merdān [1] âriflerin (=şehzadenin sünnet düğününde ilmî tartışmalar yapan ulema) 

kalpleri. 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

 ķulzüm deniz. 

ķulzüm-i envār-ı kemāl [1] kemal nurlarının denizi║üstün meziyetlere, huy ve ahlâka sahip olan 

kimse║İbn-i Kemal. 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

ķulzüm-i muţlime [1] karanlık deniz║Allah‟ı unutma║manevi karanlık║iman yokluğu, küfür. 

M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

ķulzüm-i naţm [1] nazım denizi, şiir denizi. 

Ş2/128 olupdur ķulzüm-i naţm içre ġavvāŝ / sözi baģr-i ġazelde gevher-i ĥāŝ 

 ķurʾān [1] İslam dininin kutsal kitabı, Kuran-ı Kerim. 

K9/13 olurdı bir yaŋa baģś-i meʿāní-i furķān / oķurdı bir yaŋa kurrāʾ-ı sebʿa ķurʾānı 

 ķurb  

1. yaklaşma, yakınlık, yakın bulunma. 

ķurb-ı ģażret [1] Allah‟a yakınlaşma. 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

2. yüce bir zâta yakın olan yer, huzur. 

ķurb-ı ģażrete gitmek [1] Allah‟ın huzuruna gitmek. 

M8/III/6 yıķıldı yir yüzine aŝlına rücūʿ itdi / seʿādet ile hemān ķurb-ı ģażrete gitdi 

3. civar, havali. 

ķurb-i viŝāl [1] vuslatın civarı, vuslatın yöresi║vuslata yakın olma, vuslata yakınlık. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

kurbān olduġum, ķurbānlar olduġum [8] “uğrunda kendimi feda ettiğim”, “canımı yoluna 

verdiğim”. 

M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/III/2 ehl-i diller cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 
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M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G61/1 kaʿbe ķapumda cān virigör dirsin ey nigār / ķurbānlar olduġum aŋa da minnetüŋ mi var 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

 ķurbiyyet yakınlık. 

ķurbiyyet itmek [1] yaklaşmak║yakınlık kazanmak. 

G75/4 kaʿbenüŋ uzun uzaķ yollarına gitmek ile / ķulları cānib-i mevlāsına ķurbiyyet ider 

ķurbiyyet-i mevlā [1] Allah‟a yakınlık║Allah‟ın yakınlığı. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

 ķurd [2] 

1. köpekgillerden sarı siyah renkli, vahşi, etçil memeli hayvan; kurt. 

ķurduŋ ķoyun ile yürimesi [1] kurt ve koyunun birlikte olabilmesi, kurdun koyuna zararının 

dokunmaması║adaletin son derece iyi işlemesi ve asayişin berkemal olması. 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl 

ķurduŋ ovada ne işi var [1] “kurt ovada ne gezer”. “Hiç kimse ya da hiçbir şey gelmesi veya 

bulunması uygun olmayan bir yerde olmaz/olması beklenmez” anlamında atasözü. 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

1.1. kurd║G/62‟de bahsedilen Kurd lakaplı dilber. 

G62/3 at meydānına gelmez yüzini görimezüz / ʿaceb olmaya ki ķurduŋ ovada ne işi var 

2. G/62‟de bahsedilen Kurd lakaplı dilber. 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

ķurd bālí [1] İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri; G62‟de bahsedilen Kurd ile aynı 

kişi olması yüksek ihtimaldir. 

Ş2/214 birisi ķurd bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

 ķurı 

1. boş, asılsız, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan. 

ķurı bühtan [2] hiçbir dayanağı olmayan iftira, kuru iftira. 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 
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M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicrānı 

2. yanında olması gereken şeyler bulunmayan, sade, katıksız. 

ķurı etmek [1] kuru ekmek, katıksız ekmek. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

3. faydasız, boş, itibarsız. 

ķurı ʿunvān [1] itibarsız, içi boş bir unvan/ad san. 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

4. kara, toprak. 

ķurıda yaşda ĥıżrını ģāżır eylemek [1] kuruda yaşta (denizde karada) Hızır‟ını hazır eylemek║her 

duruma karşı tedbirli olmak? 

K33/12 ķurıda yaşda sen ĥıżruŋı ģāżır eyle / ŝofiyā nāle vü feryād me-kün naʿre me-zen 

ķurılmaķ [2] kurulma işine nesne olmak; (çadır, gölgelik vs. için) parçaları birbirine 

eklenerek bütün hâle getirilmek. 

K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

ķurrāʾ-ı sebʿa [1] Kuran-ı Kerim‟i yedi kıraat ve on rivayete uygun olarak okuyan ehil 

hafızlar. 

K9/13 olurdı bir yaŋa baģś-i meʿāní-i furķān / oķurdı bir yaŋa kurrāʾ-ı sebʿa ķurʾānı 

 ķurret-i ʿayneyn [1] iki göz nuru║çok kıymet verilen iki kimse║Hazreti Hasan ile 

Hazreti Hüseyin. 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

 ķurs gök cisimlerinin dünyadan görünen yuvarlak yüzeyleri, çörek. 

ķurs-ı bedr [1] dolunay kursu, dolunay çöreği. 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

ķurs-ı ķamer [1] Ay kursu, Ay çöreği. 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

ķurşun [1] ağır, yumuşak, kolay bükülebilen, koyu maviye çalan gri renkli bir element 

olan kurşundan yapılmış. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 



1066 
 

 ķurtarmaķ [4] bir kimseyi bir tehlikeden veya kötü/istenmeyen bir durumdan çekip 

çıkarmak, azat etmek. 

M4/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 

M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

 kūs büyük davul, kös. 

kūs-i ĥāķāní [1], kūs-i ĥusrevāní [1] hükümdarlara yaraşır kös, büyük saltanat kösü. 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

kūs-i rıģlet [1] göç kösü/davulu║göç/bir yerden ayrılma/hareket zamanının geldiğini bildiren kös 

vuruşları. 

M15/I/3 geldi rūz-i fürķat oldı kūs-i rıģlet istimāʿ / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

 ķuŝūr [1] eksik, hata, ayıp║“ķaŝr”ın çoğulu, kasırlar, köşkler. 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

 ķuş [3] iki kanatlı, iki ayaklı, vücudu tüylü, gagalı, çoğunlukla uçabilen hayvanların 

genel adı. 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yil gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

K25/22 et ķalmadı ki ķalmadı ķalmalı olıcaķ / ķuşlar hevāda muntaţır olup göz ile yer 

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

ķuşı ķuş ile avlarlar [1] “bir şeyi yine kendi cinsiyle tuzağa düşürürler”, “elde edilmek istenen 

kimse, daha önce aynı yolla elde edilmiş olan kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür.” anlamında 

atasözü.  

Ş2/132 göŋül mürġin şikār itse maģaldür / ķuşı ķuş ile avlarlar meśeldür 

 ķuşanmaķ [2] beline/sırtına bağlamak. 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

 kūtāh [2] kısa. 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

 ķušb  
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1. eksen, mihver. 

ķušb-ı murādı üstine dönmek [1] (birinin) muradı ekseni üzerine dönmek║daima o kimsenin 

muradını yerine getirmek. 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

2. kuzey kutbunun hizasında ve küçükayının ucunda bulunan sabit yıldız; demirkazık. 

ķušb-ı devr-i āsümān [1] gökyüzündeki demirkazık yıldızı. 

G153/2 ķušb-ı devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

3. manevi mertebelerin en yükseğinde bulunan, zahir ve batın âlemlerinin idarecisi ve kâinatta 

Allah‟ın halifesi durumunda olan insân-ı kâmil. 

ķušb-ı aķšāb [1] kutupların kutbu, kutupların en yücesi. 

Muk2/2 ķušb-ı aķšāb sözini zírā / aŋladı şol ki ŝalāģiyyeti var 

ķušb-ı aķšāb-ı vilāyet [1] velilik kutuplarının kutbu║manevi bakımdan en üst mertebede olan 

veli║İbn-i Kemal. 

K18/18 ķušb-ı aķšāb-ı vilāyet meh-i bürc-i ʿaţamet / rāví-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ricāl 

 ķutlu [1] uğurlu, hayırlı, mübarek. 

G47/2 sen ki şemşír ile ʿāşıķlaruŋı öldüresin / ne mübārek dem ü ne ķutlu zemāndur ferruĥ 

ķuvvet [1] 

1. bir etki meydana getirme potansiyeli olan güç, nüfuz, baskınlık. 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

2. sağlamlık║manevi güç. 

ķuvvet-i taķvā [1] takva sağlamlığı; günahlardan sakınma ve bilinçli bir kul olma gücü. 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

 kūy [27] mahalle, semt║sevgilinin/memduhun bulunduğu yer. 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

M17/I/3 ne kūyuŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M49/10 kūyına varup ġarażum āh ü fiġāndur / olsa behāne 
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Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyına görmege cemālin 

Ş2/241 biri míve-fürūş-oġlı memidür / iderler kūyını eyvāy ile pür 

Ş2/255 anuŋ kūyında her kim eylese yer / bıŋarı göz göre başından avlar 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G141/3 var iken kūyuŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

G286/3 ġam degül kūyuŋda ĥandān olsalar ʿāşıķlaruŋ / cennetü‟l-meʾvāda gelmez ādemüŋ göŋline ġam 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

kūy-i ģabíb [3], kūy-i yār [3] sevgilinin mahallesi/semti/bulunduğu yer. 

K4/14 mekānı kān-ı ŝafā vü mekíni ehl-i beķā / maķāmı kūy-i ģabíb ü diyār-ı cānāndur 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-ı tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

kūy-i şādí [1] mutluluk semti. 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

 ķuyruġını ele almaķ [1] kuyruğunu kıstırmak║içinden çıkamayacağı güç bir duruma 

sokmak, makhur etmek. 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

 ķuyruķlu yılduz [2]  
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1. güneşin etrafında elips çizerek dönen, yıldıza benzeyen çekirdeğinin etrafında parlak bir kütle 

ve ucunda ışıklı bir kuyruk bulunan gök cismi. 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

2. bir güzelin lakabı. 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

 ķuyūd “ķayd”ın çoğulu; kayıtlar, bağlar, tuzaklar. 

ķuyūd-ı ikrāh [1] ikrah bağları. 

G169/5 vücūd-ı ehl-i şühūduŋ yanında maķŝūduz / cünūd-ı merd-i ʿużuvda ķuyūd-ı ikrāhuz 

ķuyūd-ı zemāne [1] zamane tuzakları║dünyevi alakalar, dünya meşgaleleri. 

M4/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 

 ķuzı koyun yavrusu, kuzu. 

ķuzı gibi meleşmek [1] (çocukların) meleşen kuzular gibi ağlarcasına bağırıp çağırmaları. 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

 küffār [2] “kāfir”in çoğulu; kâfirler║düşmanlar. 

K23/27 aʿdāyı aģsen-i tedbír ile zebūn itdi / iŋende ķalmadı küffāruŋ ehl-i ʿiŝyānı 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

küffār-ı bed-rā [1] bedhah düşmanlar. 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

 küfr küfür, sövgü. 

küfri ez-ber oķımaķ [1] küfrü ezberden okumak; ana avrat düz gitmek. 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

 küfür-gūy [1] küfür söyleyen, küfür söyleyici. 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

 kühl sürme. 

kühl-i baŝar [1] görüş gücünü artıran sürme║basiret sürmesi. 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

 kül yanan şeylerden geriye kalan toz. 

kül olmaķ [2] tamamen yanmak, geriye sadece külleri kalmak. 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

1.1. tamamen yanmak, geriye sadece külleri kalmak║helâk olmak, varı yoğu tükenmek. 
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K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

külini göge ŝavurmaķ [1] bir şeyi olduğu gibi yakıp her türlü kalıntısını da ortadan kaldırmak, 

varlığından en ufak bir eser bırakmamak. 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

külāh genellikle sivri tepeli, dikişsiz, tek parçadan ibaret serpuş. 

külāh-ı māh-ı felek [1] gökyüzündeki Ay külahı. 

K21/17 her dem külāh-ı māh-ı felekdür nişānesi / irgürdügince ʿarŝageh-i āsümāna tír 

külāh-ı zerd [1] sarı külah. 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

 külbe kulübe, ev. 

külbe-i aģzān [4] hüzünler kulübesi, dert evi, mihnethane║Hazreti Yakub‟un oğlu Yusuf‟un 

hasretiyle dertler içinde yaşadığı ev. Yahya‟nın evi ve dünya için benzetmelik olarak 

kullanılmıştır. 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G459/3 külbe-i aģzānum içre olmadı bir laģţa kim / gözlerüm yaşı gibi göŋlüm períşān olmadı 

 külek [1] yelkenli gemilerde gemi direğinin tepesinde bulunan, etrafı halatla çevrili 

gözcü yeri. 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

 külĥen [1] hamam ocağı║kor hâlinde yanan ateş║gazapnak. 

G246/1 dost ol erbāb-ı ʿışķa müddeʿíye düşmen ol / ehl-i ģāle gülşen ol aŝģāb-ı ķāle külĥen ol 

 küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ [2] “ikiyi (=iki dudağı) aşan her sır yayılır.”, Arapça 

mesel. 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

Muk18/2 ķocılurmışsın riyāżí ĥˇāceŋe / külli sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

 künc köşe. 

künc-i belā [1] belâ/mihnet köşesi. 

G209/2 mānend-i nār yār gözinden nihān ider / künc-i belāda ʿāşıķı ĥākister-i firāķ 

künc-i melālet [1] keder/gam/mihnet köşesi. 



1071 
 

K29/4 niçe kerre olmışuz manţūr-ı ʿayn-ı inʿizāl / niçe defʿa ķalmışuz künc-i melāletde feríd 

künc-i ʿuzlet [1] uzlet/inziva köşesi. 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

 kürsí [2] 

1. camilerde vaizlerin birkaç basamakla çıkarak vaaz ettikleri yüksekçe yer. 

K4/10 içinde kürsíleri āşiyān-ı devletdür / ķırāʿat ehli ki var bülbül-i ĥōş-elģāndur 

2. (Sultan I. Murad için) taht║(Kerrubiyan için) Arş‟ın altında yer alan, gökleri ve yeri kaplayan 

sekizinci kat felek. 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

 küşāde [1] açık, berrak║(akıl için) feraseti yüksek. 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

 küşāde-ĥāšır [1] gönlü ferah, şen. 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

küşāde-ĥāšır eylemek, küşāde-ĥāšır itmek [2] gönlünü açmak, sevindirmek, ferahlatmak. 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

 küştgír pehlivan. 

küştgír-i mevt [1] ölüm denilen pehlivan; ecel pehlivanı. 

M7/II/2 arķamuzı yire getürür küştgír-i mevt / yā rab ne pehlevān-ı ġażanfer-liķā imiş 

 küyinmek [2] yanmak. 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 
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1.7. -L- 

 lā [1] “hayır, yoktur” anlamında nefyetme/olumsuzlama sözü║Kelime-i tevhidin 

başındaki “lâ”║masivanın “yok”luğuna ve yalnızca Allah‟ın “var”lığına hükmetme. 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

lā dimek [2] 

1.1. “yok” demek║itiraz etmek, inat etmek. 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

1.2. “yok” demek║inkâr etmek, varlığını kabul etmemek. 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

 lāceverd [1] lacivert mürekkep. 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

 lāceverdí [1] lacivert renkli. 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

 lāf söz, gereksiz söz; övünme, böbürlenme; altı boş iddia. 

lāf urmaķ [1] üstü kapalı biçimde muhataba bir şeyler ima etmek; övünmek, böbürlenmek, 

kendini övmek; atıp tutmak, yüksekten atmak. 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

lāf ü güźāf [1] boş laf, manasız söz. 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

 lā ĥallāķe illā ĥayyü bāķí [1] “Hayy (=ebedî ve hakiki hayat sahibi) ve Bâkî (=ölümsüz, 

ebedî) olan (Allah‟)tan başka Hallâk (=yaratıcı, yaratmada sınırsız gücü olan) yoktur.” 

Ş2/9 budur ehl-i ģaķíķat ittifāķı / ki lā ĥallāķe illā ĥayyü bāķí 

lā-ĥayre fíhā [1] “onda hayır yoktur”  

M1/I/8 merdūd-ı ģaķķı maķŝūd idinme / dünyāyı sevme lā-ĥayre fíhā 

 laģm et. 

laģm-ı ġanem [1] koyun eti. 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

 laģţa [1] bir göz kırpacak kadar zaman, an. 

G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 
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 laķab bir kimseye asıl adının haricinde belirli bir münasebetle takılan ve bir özelliği 

bildiren ikinci ad; takma ad. 

laķab gökden iner [1] “isimler, künyeler gökten iner (ve verildiği kişiye uygun düşer)”; “el-elkâb 

tunezzil mine‟s-semâ” şeklindeki Arapça meselin tercümesi. 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

lāl dilsiz. 

lāl ķalmaķ [1] dilsiz gibi sus pus olmak, ağzını yummak. 

M13/III/3ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

lāl olmaķ [1] dilsiz olmak, konuşamaz hâle gelmek, tutulmak. 

K18/5 nice şerģ idebilem ʿilm-i bedíʿin ki olur / manšıķ-ı vaŝf-ı beyānında dil-i nāšıķa lāl 

 laʿl [4] 

1. yakuta benzeyen, parlak, kırmızı renkte değerli bir taş. 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

2. sevgilinin kırmızılık, parlaklık, kıymet ve hassa bakımından lâl ile eş tutulan dudağı. 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

laʿl-i bedaĥşān [3] Bedahşan lâli; Afganistan‟daki Bedahşan dağlarından çıkarılarak işlenen ve 

pahada en kıymetli olan lâl. 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

laʿl-i cān-baĥş [4] can bağışlayan, hayat veren dudak. 

K13/14 ʿārıżuŋla laʿl-i cān-baĥşüŋ gören ʿayne‟l-yaķín / didi kim düşmiş ģayāt ābına bir engüşterín 

G369/7 nigārā źikr ü tesbíģi olupdur şimdi yaģyānuŋ / dilinde laʿl-i cān-baĥşüŋ elinde sāġer-i bāde 

G443/3 söyledükçe laʿl-i cān-baĥşı güherler yaġdurur / ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ʿayn-ı güher-pāşı gibi 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

laʿl-i dilber [1] sevgilinin lâli (=dudağı). 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

laʿl-i leb [2] dudak lâli; lâl gibi parlak ve kırmızı dudak. 
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K13/15 cām-ı billūr içre ķalmış cürʿa-i meydür hemān / gün yüzüŋde görinen laʿl-i lebüŋ ey meh-cebín 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

laʿl-i leb-i cānān [1] sevgilinin dudağının lâli; sevgilinin lâl gibi dudağı. 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

laʿl-i leb-i yār [2] sevgilinin dudağının lâli; sevgilinin lâl gibi dudağı. 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

laʿl-i nāb [4] 

1. saf ve kıymetli lâl taşı. 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

2. saf ve kıymetli lâl taşına benzeyen dudak. 

G100/1 cihāna sāķí-i cām-ı maģabbet laʿl-i nābuŋdur / ŝabā-yi nār-ı şevķüm şíve-i nāz ü ʿišābuŋdur 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

laʿl-i rümmāní [1] nar tanesi gibi lâl, en değerli lâl taşı. 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

laʿli mesíģā [1] dudağı Mesih olan; dudağı Hazreti İsa gibi hayat veren, dirilten (güzel/sevgili). 

G509/1 gelicek ķabrüme ol laʿli mesíģā şimdi / bir duʿā ile ķıla rūģumı iģyā şimdi 

laʿl ü mercān [1] lâl ve mercan║kanlı gözyaşları. 

Ş2/274 görelden ol leb-i yāķūtı her ān / çıķupdur gözlerümden laʿl ü mercān 

laʿl-reng olmaķ [1] lâl rengine bürünmek, kızarmak. 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

 lāle [21] kırlarda, tarlalarda, yol kenarlarında biten çok ince ve hassas kırmızı yapraklı, 

ortasında bir siyahlık bulunan çiçek, gelincik. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K12/11 şehíd olanlara gūyā ki nūr iner gökden / irişse lāleler üzre şuʿā-ı şems-i ēuģā 

K12/30 yoluŋda tír gibi kim olmaya šoġru / derūnına irişe lāleveş ĥadeng-i belā 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 
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G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

G43/1 göŋül açılmaz irişmez bedene rāģat-i rūģ / seģerde lāle gibi almayınca cām-ı ŝabūģ 

G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

lāle-i ģamrā [3] kırmızı gelincik. 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G375/5 lāle-i ģamrā gibi göŋli ķaralardan olup / oda atma cānuŋı bir sūdı yoķ sevdā ile 

lāle-i nuʿmān [1] çok kırmızı gelincik çiçeği. 

G354/4 ķanlara ġarķ olduġuma aġlama ey gözlerüm / bezm-i yārüŋ ŝuya ķonmış lāle-i nuʿmānısın  

lāle vü gül [1] gelincik ve gül║yeryüzünün sevgilinin lâl dudağının hasretinden döktüğü kanlı 

gözyaşları. 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

 lāle-ĥad [1] gelincik yanaklı; yanakları gelincik gibi al olan. 

G52/3 ŝuya düşmiş bir şererdür āh-ı āteş-bārdan / ʿārıżuŋ ābındaki ĥāl-i siyāh ey lāle-ĥad 

 lālezār [5] gelincik tarlası, gelincik öbekleri. 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-ı ŝabā alur ĥarāc 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

 lām [1] lâm harfi (ل). 
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M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

lām-ı felāket [1] felâket (فالكت) lâm‟ı (ل). 

M1/II/8 eyvāy eger kim fülk-i vücūda / lām-ı felāket olursa lenger 

lām-ı teʿalluķ [3] taalluk (dünyevi alâkalar/dünyaya bağlılık=تعلق) lâm‟ı (ل). 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

 lām-elif [1] Osmanlı alfabesindeki lam (ل) ve elif (ا) harflerinin bir arada yazılmış şekli 

 .(ال)

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

 lā-naţír [1] benzersiz, eşsiz. 

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

 laʿnet Allah‟ın affından, rahmetinden ve merhametinden mahrum kalma.  

laʿnetu‟llāhi ʿaleyhi ve aʿlā iĥvetihi / ve ʿalā men ţaleme‟n-nāse bi-tabʿiyyetihi [1] “Allah ona ve 

kardeşlerine (=takipçilerine) lanet etsin. Yaradılışından dolayı insanlara zulmedene de.” 

M9/II/6 laʿnetu‟llāhi ʿaleyhi ve aʿlā iĥvetihi / ve ʿalā men ţaleme‟n-nāse bi-tabʿiyyetihi 

 lāt ü menāt İslam öncesi Arap toplumundaki putlardan ikisinin adı.  

lāt ü menāt olmaķ [1] Lat ve Menat olmak║put olmak║tapılacak, önünde eğilinecek bir şey 

olmak. 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

 lašíf [3] hoş, hoşa gidecek nitelikte, güzel. 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

 lāübālí-meşreb [2] rahat, kayıtsız, teklifsiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen yaradılışa sahip 

kimse. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

G152/1 ʿāşıķı rind ü levend ü mest ü evgār isterüz / lāübālí-meşreb ü āşüfte-destār isterüz 

 lā-yaʿķil aklı başından gitmiş. 

lā-yaʿķil olmaķ [1] aklı başından gitmek. 
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M1/III/3 ģayretde ķaldum lā-yaʿķil oldum / gūyā ki öldüm girü dirildüm 

 lā-yecūzü imāmetü‟l-mefʿūl [1] (gramer kaidesi olarak) “mef‟ûl başa geçemez”║(şer‟an) 

“mef‟ûl kişinin imam olmasına cevaz yoktur.” 

Muk16/3 ism-i mefʿūldür senüŋ aduŋ / lā-yecūzü imāmetü‟l-mefʿūl 

 lā-yenķašıʿ [2] kesintiye uğramadan. 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

G397/4 ʿayn-ı ʿilm-i maʿrifet dilden gelür lā-yenķašıʿ / farķı yoķdur ķāf-ı šāʿatden aķan enhār ile 

 lāyıķ [15] 

1. şayan, şayeste, liyakatli, (olumlu manada) müstehak. 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G210/4 ķuluŋ olurdum begüm illā ki itmezsin ķabūl / devlete irmege ādem ʿizzete lāyıķ gerek 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

1.1. (olumsuz manada) müstehak. 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile  

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

2. münasip, reva, seza. 

K18/35 ben ķara šopraġuŋı aŋmaz iseŋ lāyıķdur / ķalbüŋ āyínedür anda ne revā gerd-i melāl 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ [1] vuslat meclisine liyakat kazanmak. 

G400/4 lāyıķ-ı bezm-i viŝāl olmaķ dilerseŋ ʿāşıķ ol / āteş-i sūzāna gir yan díde-i giryān ile 

lāyıķ-ı cefā olmaķ [1] cefaya/eziyete layık olmak, cefayı hak etmek. 

G265/3 kim ne dirse disün bi-ģamdi‟llāh / hele ben lāyıķ-ı cefā oldum 

lāyıķ-ı dídār [1] cemal görmeye liyakat sahibi. 

K19/8 ʿaceb mi olsa ĥudā-bín ü lāyıķ-ı dídār / cihānda díde-i ġam-díde olmadı ĥod-bín 
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lāyıķ-ı ģamd ü śenā [1] hamde ve övgüye şayan. 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet [1] yücelik ve saadete şayan. 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem [1] cümle âlemin merhametine layık. 

K22/17 bir benüm gibi ķanı merd-i ġaríb ehl-i ʿıyāl / lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem ü maţlūm-ı cihān 

lāyıķ-ı nūr-ı tecellā [1] tecelli nuruna mazhar olmaya liyakat sahibi. 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-ı tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

lāyıķ-ı taʿzím [1] saygı ve hürmete şayan, saygıdeğer. 

G276/1 lāyıķ-ı taʿzím olan cānāna iķbāl eyledüm / dāmenin öpdüm egildüm ķaddümi dāl eyledüm 

lāyıķ mıdur [2] reva mıdır? 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

lāyıķ u erzāní [1] liyakat sahibi ve şayan. 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

lāyıķlar saŋa [2] “yakışır”, “yaraşır”; “tam yerini bulmuştur”. 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

 lāzım 

lāzım degüldür [1] gerekmez. 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

lāzım gelmek [2] gerekmek, iktiza etmek, icap etmek. 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

lāzım gelmemek [1] lüzum hissedilmemek. 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

lāzım olmaķ [4] gerekli olmak, iktiza etmek, vacip olmak. 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

Ş1/135 ķaraķullıġın itmek oldı lāzım / ʿalí yanında ķanber gibi dāʾim 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

G410/3 hey ne müşkildür ki şerrinden emín olmaġ içün / dost olmaķ lāzım ola düşmen-i bed-ĥˇāhuma 
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 leb [21]  

1. dudak. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā  

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G106/3 ʿísā lebüŋle zāhid ölümlü dirilmesün / ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G298/5 ʿālem-i ervāģdur fevķa‟l-ʿalāda leblerüŋ / ʿayn-ı ʿālemden olur zírā nihān-ender-nihān 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

leb-i cān-baĥş [5] can bahşeden/hayat veren dudak. 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-ı ĥaššınuŋ nişānı 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

leb-i cānān [1] sevgilinin dudağı. 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

leb-i dil-ber [2]  

1. dilberin dudağı, güzel sevgilinin dudağı. 
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K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 

1.1. güzel sevgilinin dudağı║bir çeşit esrar macunu. 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

leb-i dil-dār [1] sevgilinin dudağı.   

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

leb-i laʿl [1] lâl dudak, lâl taşı gibi kırmızı dudak. 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

leb-i mey-gūn [1] şarap renkli dudak. 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

leb-i rengín [2] kırmızı dudak. 

Ş2/192 leb-i rengíni beŋzer laʿl-i nāba / görinen dişleri dürr-i ĥoş-āba 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

leb-i şekker-şiken [1] kımıldadıkça şeker eziyormuşçasına tatlı tatlı konuşan dudak. 

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

leb-i şírín [3] tatlı dudak. 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

leb-i yāķūt [1] yakut gibi parlak kırmızı renkli dudak. 

Ş2/274 görelden ol leb-i yāķūtı her ān / çıķupdur gözlerümden laʿl ü mercān 

lebi ʿĪsā [1], lebi ʿísí [1] dudakları Hazreti İsa gibi hastalara şifa veren ve ölüleri dirilten 

güzel/sevgili; İsa dudaklı. 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

lebinden ŝormaķ [1] dudağından sormak║dudağından emmek, dudağından öpmek. 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

2. kenar, kıyı, sahil. 

leb-i deryā [1] deniz kenarı, sahil. 

Ş2/107 leb-i deryā ruĥ-ı cānāna beŋzer / bedenler cümle-i dendāna beŋzer 

 lemʿa parıltı. 

lemʿa-i nūr-i ilāhí [1] ilahi nurun parıltısı. 



1081 
 

Ş2/25 yüzidür lemʿa-i nūr-i ilāhí / ĥašıdur ģüccet-i terk-i menāhí 

 lem-yezel yok olmaz, zeval bulmaz, baki. 

lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí [1] tükenmez, daimi ve çok bol. 

K5/10 ŝafāsı lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí / šaríķ-ı āb-ı revānı kerāmet enbānı 

 lenger [1] gemi demiri, çapa║ilerlemeyi, yol almayı engelleyen şey. 

M1/II/8 eyvāy eger kim fülk-i vücūda / lām-ı felāket olursa lenger 

lenger-i ġam-ı teʿalluķ [1] dünyevî bağ (=dünyaya duyulan ilgi) derdinin çapası║تعلق 

(te‟alluk=dünyevî bağ/ilgi) ل‟ı (=çapaya benzeyen lâm harfi). 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

lenger-i lām-ı cehālet [1] جهالت (cehâlet=cahillik, bilmezlik) ل‟ının çapası (=çapaya benzeyen lâm 

harfi). 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

 lerzān titreyen. 

lerzān olmaķ [1] (korkudan) tir tir titremek. 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

 lerze titreme, titreyiş. 

lerze düşmek [1] titreme gelmek, (korkuya kapılıp) titremeye başlamak. 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

 leşker [13] asker, ordu. 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

K32/6 zeyn olup leşkerinüŋ ĥaymesi mānend-i nücūm / ķurdı şarķ illeri içinde güneş gibi otaķ 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

M18/VI/4 rūy-i maʿnāda bugün leşkeri aŝģāb olan 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 
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G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

leşker-i derd ü ġam [1] dert ve gam askerleri/ordusu. 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

leşker-i eşʿār [1] şiir askerleri/ordusu. 

G269/4 pādişāh-ı naţm ü neśrem baģr ü ber sulšānıyem / leşker-i eşʿārdan bir ʿālí dívān eyledüm 

leşker-i firāķ [1] ayrılık askerleri/ordusu. 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

leşker-i firāvān [1] kalabalık ordu. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

leşker-i islām [3] İslam askerleri/ordusu║Osmanlı ordusu. 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

M3/IV/8 ġāzíler gülbānginüŋ āvāzı ķabrinden çıķar / leşker-i islāmuŋ olsa ceng içün cemʿiyyeti 

leşker-i manŝūr [2] Allah‟ın yardımıyla galip gelen ordu, muzaffer ordu║Osmanlı ordusu. 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

M18/IV/3 leşker-i manŝūr ile ser-cümle-i erkān ile 

 lešāfet [3] güzellik, hoşluk, incelik. 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

1.1. güzellik, hoşluk, incelik║ruhun gözle görülmeyen varlığı. 

M46/11 didi ehl-i semā aŋa tāríĥ / ķıldı ʿazm-i sümüv lešāfetden 

 lešāyif [1] “lašífe”nin çoğulu; latifeler, nükteler, güzel ve zarif sözler. 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

levendāne ŝarıklu [1] sarığı leventlerinkine benzeyen║sarığı dağılmış / etrafına sarık sarılmış 

külahını leventler gibi, hafifmeşrep tavrına uygun biçimde başının bir tarafına eğik şekilde takan. 

G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

 levģ üzerine yazı yazılabilen yüzey, sayfa, levha, tahta. 

levģ-i dil [1] gönül sayfası. 

G157/4 levģ-i dilde ĥāme-i idrāk ile taģrír idüŋ / nükte vü remz ü meʿānídür bizüm taķrírümüz 

levģ-i felek [1] felek sayfası. 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 
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levģ-i ĥāšırdan ķazınmamaķ [1] gönül sayfasından silinmemek║hatırdan çıkmamak. 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

levģ-i ģüsn [2] güzellik sayfası. 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

levģ-i maģfūţ [2] korunmuş levha, her şeyle ilgili ilahi ilim ve takdirin kayıtlı olduğu manevi 

levha, levh-i kader║tas. Allah‟ın ilmi.  

K13/34 yazmaġ içün levģ-i maģfūţa şehā evŝāfuŋı / bir devāt-ı āsümānídür sipihr-i heftümín 

G115/5 levģ-i maģfūţ göŋül dil dilidür aŋa ķalem / ʿālem-i ţāhire taģŝílüŋi peydā idegör 

levģ-i muʿallā [1] yüce Levha. 

G446/1 kendümi cemʿ eyledüm baģr-i muŝaffā gibi / gökde śüreyyā gibi levģ-i muʿallā gibi 

levģ-i síne [1] sine sayfası, bağır sayfası. 

G439/3 zeyn eyledüm elifler ile levģ-i sínemi / her biri şāh-rāh-ı diyār-ı ʿadem gibi 

levģ-i zemāne [1] zamane tahtası║dünya tahtası║içinde bulunulan zaman. 

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād  

levlāke-lemā [1] “sen olmasaydın”; Hazreti Muhammed‟i muhatap alan “sen olmasaydın, 

sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” şeklindeki tartışmalı hadis-i kudsiden iktibas. 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

leyāl “leyl”in çoğulu; geceler. 

leyal nehāre dönmek [1] gecelerin gündüze dönmesi║gecelerin havai fişeklerin ışıklarından 

gündüz vakti gibi aydınlanması. 

K9/19 żiyā-yı şemʿ-i fişekden nehāra döndi leyāl / cihān gözine açıldı ģicāb-ı ţulmāní 

leyāl-i ʿömri ķaŝír olmaķ [1] ömür geceleri kısa olmak; ömrü uzun olmamak. 

M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

 leyl gece. 

leyletü‟l-isrā [1] “yürütme, gönderme gecesi”; Miraç gecesi. 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

leyletü‟l-ķadr [3] Kadir gecesi. Ramazan ayının genellikle 27. gecesi olduğu kabul edilen, 

Kuran‟ın inmeye başladığı mübarek gece. 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 
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Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

leyletü‟l-ķadr içinde bedr [1] Kadir gecesinde dolunay  işinde en iyi olan kimseler. 

Muk5/2 ķadri günden güne ziyāde olup / leyletü‟l-ķadr içinde bedr olur ol 

leyl ü nehār [6] gece gündüz║devamlı, sürekli; hiç durmadan; aralıksız. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

M7/VII/3 leyl ü nehār ʿanber ü kāfūr ü cān-fezā / ķabrindeki melekler elinde baĥūr ola 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

G17/4 kaʿbe-i kūyuŋı gözler gözümüz leyl ü nehār / oldı her kirpügümüz ʿaynı ile ķıble-nümā 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

 leylā, leylí [5] Leylâ ve Mecnûn hikâyesindeki kadın kahramanının ismi, Mecnun‟un 

sevgilisi. 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

G479/3 irimez leylíye şol kimse ki mecnūn olmaz / ʿışķ yolında ķalur fikr ü firāset feresi 

leylí-i şírín-zebān [1] tatlı dilli, hoş sohbetli Leylâ║sevgili. 

G272/3 ŝafā sürüp dil-i mecnūnı diŋlene dir iseŋ / bu gice leylí-i şírín-zebānı söyledelüm 

leylí-i zülf saç(ının) Leylâ‟sı║“leylî” kelimesinin “gece, geceye mensup” anlamından hareketle 

gece gibi uzun ve siyah saç. 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

 leylí-çihre [2] Leylâ çehreli; yüzü Leylâ‟nın yüzü gibi güzel olan. 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

 leylí-ŝıfāt [1] Leylâ sıfatlı, Leylâ‟nın vasıflarına sahip olan║sevgili. 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

 leźíź [1] lezzetli, tatlı; keyifli, hoşa giden, safa veren. 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

leźíź eylemek [2] tatlandırmak, lezzetli hâle getirmek; güzellik, hoşluk, tat katmak. 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 
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K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

leźíź gelmek [2] tatlı gelmek. 

1.1. tatlı gelmek, (gözüne) güzel görünmek. 

G55/1 ʿāşıķun fürķat zemānında gelür cānān leźíź / cān virürken derdmend insāna olur cān leźíź 

1.2. tatlı gelmek, rahatlık, huzur ve keyif vermek. 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 

 leźźet [4] tat, haz; safa, keyif. 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

leźźet-i cevr ü cefā [1] zulüm ve eziyetin lezzeti, (sevgilinin) zulüm ve eziyetinden alınan haz. 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

leźźet-i güftār [2] sözün lezzeti, sözün tatlılığı; hoş sohbet, tatlı dil. 

M23/II/1 bu levendāne ŝarılmış gün gibi destār ile / bu kemāl-i ģüsn ile bu leźźet-i güftār ile 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

leźźet-i manŝıb-i dünyā [1] dünyada sahip olunan makam ve mevkiden alınan haz. 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

leźźet olmaķ [1] zevk olmak, keyif vermek. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šāġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

leźźet virmek [1] tatlandırmak║hoşluk kazandırmak, güzellik katmak║söyleyiş güzelliği katmak. 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

… leźźetini šuymaķ [1] … tadına varmak. 

G381/6 zāhidā ŝabr acısınuŋ leźźetini šuymışuz / zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ʿayn-ı raģmetdür bize 

leźźetlü olmaķ [1] tatlı olmak║keyif ve safa vermek. 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

 libās [16] elbise, giysi. 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

K20/26 bu çārsū-yı ʿanāŝırda oldı ġāfiller / aġır bahālu libās ile kendüye dellāl 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 
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G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G300/3 altun üsküflü cüvānum aķ libās ile bugün / aķ sancaġına dönmiş ʿāl-i ʿośmānuŋ hemān 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

libās-ı al [1] kırmızı giysi. 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

libās-ı ʿāriyetí [1] ödünç elbise. 

M4/I/6 cismüŋ libās-ı ʿāriyetídür çıķar hemān / fevt itme furŝatı bu işe eyle ihtimām 

libās-ı āsümāní [1] mavi giysi. 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

libās-ı çemení [1] çimen yeşili giysi. 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

libās-ı fāĥir [1] kıymetli, şaşaalı, gösterişli giysi. 

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

libās-ı fenā [1] fena giysisi║gelip geçici giysi║kötü giysi. 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

libās-ı ġaflet [2] gaflet elbisesi, basiretsizlik giysisi. 

M10/II/3 māniʿ-i işġāl-i ģaķdur bezm-i ehl-i maʿŝıyet / her libās-ı ġafleti ķılma ģicāb-ı maġfiret 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

libās-ı maʿrifet [1] irfan elbisesi. 

G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

libās-ı muʿteber [1] fahir libas; kıymetli, şaşaalı ve gösterişli giysi. 

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 

libās-ı sefíd [1] beyaz giysi. 
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G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

libās-ı ţāhir [1], libās-ı ţāhirí [1] zahir elbisesi║suret, dış görünüş. 

G471/1 berg-i ĥazān gibi çıķar geyme libās-ı fāĥiri / āĥirete giden gibi ŝoy bu libās-ı ţāhiri 

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 

libāsını ķamu ʿabā ķılmaķ [1] bembeyaz giyinmek. 

K24/13 ġarķ eylemiş vücūdını nūr-ı kerāmete / ĥurşídveş libāsını ķılmış ķamu ʿabā 

 li‟llāhi teʿālā [1] “Yüce Allah için”, “Yüce Allah‟ın hakkı için” anlamında bir yemin 

sözü. 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

 lisān [1] dil. 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan  

lisān-ı ġayb [1] gayb lisanı; görünmeyen âlemin dili, mana âleminin sırlarını söyleyen dil. 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

 livā [60] 

1. sancak, bayrak. 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K15/12 rūz-i cemʿiyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-ı nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 
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K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervānedür / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

K17/4 ķaldurur rūz-ı ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím pāşā kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 
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K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

livā çekmek [3] sancak çekmek. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

livā eylemek [2] sancak/bayrak yapmak, mızrak ucuna sancak gibi takmak. 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

livā-yı şeyšān [1] şeytan sancağı. Çeng, dik tutularak çalınması yönüyle ve çalgı aletlerinin haram 

sayılması sebebiyle şeytanın sancağına benzetilmiştir. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

livāʾü‟l-ģamd [1] hamd sancağı; kıyamet gününde Allah tarafından Hazreti Muhammed‟e ihsan 

edilecek olan, ümmetin altında toplanacağı sancak-ı şerif. 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

2. Osmanlı mülkî teşkilatlanmasında kaza ile vilayet arasında olan ve bir mutasarrıf tarafından 

yönetilen idari bölüm. 

livā-yı çingān [1] Çingene livası. 16. yüzyıl başlarında ihdas edilen, merkezi Kırkkilise olan ve 

Çorlu, Döğenci ili, Dimetoka, Eskihisar-ı Zağra, Ferecik, Gümülcine, Hayrabolu, İncüğez, İpsala, 

Keşan Malkara, Pınarhisar, Pravadi ve Yanbolu dolaylarını içine alan sancak. 

K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģayder-i remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

 liyāķat [5] lâyık olma, uygunluk║istidat, kabiliyet. 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

Ş1/151 ķulı olmaġa olaydı liyāķat / šoġardı başuma şems-i seʿādet 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

 loķmān [5] 



1090 
 

1. Kuran‟da kendisine hikmet verildiği ifade edilen ve adına bir sure bulunan; hadislerde Allah 

tarafından günahlardan korunmuş, akıl, anlayış, ilim ve idrak sahibi, çok tefekkür eden, imanı 

kuvvetli âbid bir kul olarak tavsif edilen; hikmetli sözleri ve hikâyeleriyle efsaneleşmiş bir veli. 

Her derdin devasını bildiği rivayet edilen ve hekimlerin piri olarak kabul edilen bu zat, Lokman 

Hakîm/Lokman Hekim olarak ünlenmiştir. 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

loķmān olmaķ [1] derdine derman bulmak, tabip olmak. 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

loķmān-ı śāní [1] ikinci Lokman; her derde derman olan. 

Ş1/72 gel ey ervāģ-ı ķudsüŋ tercemānı / gel ey derd ehline loķmān-ı śāní 

loķmān ü eflātūn [1] Lokman ve Antik Yunan filozofu Platon║hikmet timsalleri. 

G26/6 derd-i ʿışķuŋ źerrece ķılmadılar dermānını / ʿālem içre niçeler loķmān ü eflāšūn olup 

1.1. özel isim. 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

G430/1 çāremüz ķalmadı derdā ki ġam-ı hicrāna / derdümi aġlasam olmaz mı ʿaceb loķmāna 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

[ayrıca bkz. ʻģażret-i loķmānʼ md.] 

lušf-ı firāvān itmek [1] hesapsız ihsan ve inayet bahşetmek. 

M9/I/1  yā ilāhí ne ʿaceb lušf-ı firāvān itdüŋ / kerem itdüŋ bize inʿām ile iģsān itdüŋ 

lušf-ı ilāhí [1] ilahi lütuf, Allah‟ın lütfu, Allah‟ın ihsan ve inayeti. 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-ı şāhí 

lušf-ı kelām-ı zíbā(sı) [1] güzel konuşma(sı)nın zarafeti. 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

lušf-ı nihān [1] gizli lütuf. 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

lušf-ı šabʿ [1] iyi şairlik, şiirden anlama, şairlik kudreti.  

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

lušf eli [1] lütuf eli, ihsan eli║lütufkârlık. 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 
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lušf ü ʿašā [1] lütuf ve bağış; ihsan, cömertlik, mürüvvet. 

K26/40 seĥā vü cūd ile ĥātem gibi be-nām oldı / olalı lušf ü ʿašāsiyle muġtenim dünyā 

lušf ü iģsān eylemek, lušf ü iģsān itmek [3] ihsan ve inayet göstermek. 

Ş1/205 temennā eylerin aŝģāb-ı ʿirfān / bu güstāĥa ideler lušf ü iģsān 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

lušf ü iģsān issi [1] lütuf ve ihsan sahibi; cömert ve mürüvvetli kimse║Mustafa Paşa. 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

lušf ü mürüvvet menbaʿı [1] lütufkârlık, cömertlik, iyilik ve ihsan madeni║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

lušf ü tevāżuʿ [1] mülayimlik ve alçakgönüllülük. 

K18/14 ķaddini lušf ü tevāżuʿla dü-tā eyleyeli / gösterürler anı barmaġ ile mānend-i hilāl 

 lūlū, lüʾlüʾ inci. 

lūlū-yi ter [1] parlak, latif inci. 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

lūlū-yi lālā, lüʾlüʾ-i lālā [2] parlak inci. 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

lüʾlüʾ-i şehvār [1] şahlara layık inci, iri inci tanesi. 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

lušf issi [1] lütufkâr. 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

G405/3 devlet aŋa dirin ki ölince ķul olasın / lušf issi dil-rübāya vü sulšān-ı ʿādile 
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1.8. -M- 

 māʾ-i maʿín [2] cennet çeşmelerinden akan su/şarap (Vâkıa, 18‟den iktibas).  

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

 maʿādin [1] “maʿden”in çoğulu; madenler. 

maʿādin-i güher [1] mücevher madenleri. 

G174/2 göŋüldekini ʿıyān eyledi ŝafāvetümüz / müríd-i baģr-i kemālüz maʿādin-i güherüz 

 maʿāş yaşamak ve geçinmek için gerekli olan şey, rızık. 

maʿāş itmek [1] karın doyurmak, rızıklanmak. 

M14/IV/1 otlayup at ü deve mülkinde itdiler maʿāş / yirlerin rūy-i ķalender gibi ķıldılar tırāş 

 maʿbed [3] ibadet edilen yer, ibadethane, mabet. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

maʿbed-i sulšān süleymān şāh [1] Sultan Süleyman Şah‟ın mabedi║Süleymaniye Camii. 

K3/15 maʿbed-i sulšān süleymān şāh emín-i ehl-i dín / hādí-i aģbāb-ı aģmed cāmiʿ-i ʿibret-nümā 

maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ [1] özü sözü bir sultanın mabedi║Süleymaniye Camii. 

K3/11 mesned-i aŝģāb-ı taķvā vü mekān-ı ehl-i ģāl / maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ cān-fezā vü dil-küşā 

maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím [1] kadîm (=varlığının öncesi olmayan, ezelî) Allah‟ın 

mabedi║Süleymaniye Camii. 

K3/3 cāmiʿ-i ehl-i vilāyet maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím / eŝ-ŝalā ey šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā eŝ-ŝalā 

maʿbedün li‟llāhi ve‟scüd va‟ķterib [1] “Allah için bir mabet. Secde et ve yaklaş.” (Alak, 19). 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

 mā-beyn [4] iki şeyin ya da kişinin arası. 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

 maʿbūd [2] kendisine ibadet edilmeye layık olan varlık, ilah║Allah. 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 



1093 
 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

 mācerā [6]  

1. başa gelen, yaşanan şeyler, cereyan eden hadiseler; sergüzeşt. 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

M17/I/1 niçe bir mācerāmuz dostāna dāsitān olsun / niçe bir nār-ı ʿışķum dūd-ı āhumdan ʿıyān olsun 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

G501/6 ķavl-i resūle ķāʾil olur istimāʿ ider / bū-cehl ile ebū-lehebüŋ mācerāsını 

mācerā-yı díde-i giryān [1] ağlayan gözün macerası║akan gözyaşları. 

M29/III/2 mācerā-yı díde-i giryānumı / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

1.1. geri çevrilmesi mümkün olmayan elim hadise. 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

mācerā-yı ŝoģbet-i cānān [6] sevgiliyle bir zamanlar edilen ve artık mazide kalan sohbetler. 

M22/I/2 cānib-i kūyına baķdum anı aŋdum aġladum / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/II/2 yüzüm üstine düşüp yaşum gibi bí-iĥtiyār / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/III/2 ģażret-i yaʿķūb gibi díde-i giryān ile / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/IV/2 boynumı burdum yerindüm eyledüm āh ü fiġān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/V/2 fürķat-i dídār-ı yāre acıyup deryā gibi / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M22/VI/2 ģasretinden gözlerüm yaşın idüp seyl-i revān / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

 mā-dām [2] her zaman, devamlı, sürekli. 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

 maʿden [2] bir hasletin ya da değerin kaynağı, maden. 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

K9/25 ġazā erenlerinüŋ serveri vü serdārı / seĥā vü maʿdeletüŋ maʿdeni kerem kānı 

maʿden-i lušf ü kerem [1] lütuf ve cömertlik madeni║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/15 ŝāģib-i seyf ü ķalem şems-i hüdā ţıll-i ĥudā / maʿden-i lušf ü kerem şāhlaruŋ nāmveri 

 maʿdūm mevcut olmayan, var olmayan, yok. 

maʿdūm ķılmaķ [1] yok etmek, gözden kaybettirmek, ortadan kaldırmak. 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

 mā-fi‟ż-żamír [1] gönüldeki, iç, samim║iç temizliği, kalp safası. 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķā mā-fi‟ż-żamíri 
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 maġara [1] mağara. 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

 maġbūn kanmış, aldanmış, zarara uğramış. 

maġbūn itmek [2] aldatmak, kandırmak, zarara uğratmak. 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

 maġfūr Allah tarafından günahları bağışlanmış, affedilmiş olan. 

maġfūr olmaķ [1] Allah tarafından günahları bağışlanmak, mağfiret edilmek. 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

 maġlūb [3] biri ya da bir şey karşısında yenilmiş, yenik düşmüş; makhur, mazlum. 

K34/28 uçurma mürġ-i cānını maġlūb olanlaruŋ / ʿömr-i ķaŝírine sebeb olma šoġan gibi 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

 maġrib [1] güneşin battığı yön, batı. 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

maġrib-i esrār [2] sırların batı ufku; sırların battığı (=gizlendiği) yer. 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

G174/4 cihāna ʿayn-ı ģayāt oldı ʿilmümüz güneşi / hemíşe maġrib-i esrār ü maşrıķ-ı hünerüz 

 maġrūr [1] güvenilmeyecek bir şeye karşı güven besleyerek kibire ve gurura kapılan. 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

maġrūr eylemek, maġrūr itmek [2] gururlandırmak, kibirlendirmek. 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

G341/4 āh kim ġaflet şerābı ĥalķı maġrūr eyledi / kendini aʿlā ŝanur her kişi bí-miķdār iken 

maġrūr olmaķ [5] kibirlenmek, gururlanmak, büyüklenmek. 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G340/4 bāķí degül bu ʿālem-i fāní benüm begüm / maġrūr olma devletüŋe bí-beķā iken 

G429/4 serāser cāme ile olma maġrūr / ģaźer ķıl āteş-i sūzāna girme 

 māh, meh [59] 

1. Dünya‟nın uydusu olan gök cismi, Ay. 
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K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

M12/IV/3 inne baʿde‟l-usri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

G508/1 başumdan aşdı maģabbet ġubār-ı rāhı gibi / bu bí-vefā felegüŋ mihri gibi māhı gibi 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

māh-ı felek-zede [1] feleğin sillesini yemiş Ay║bahtı kara Ay. 

M7/I/8 yırtup yüzini aġladı māh-ı felek-zede / meşġūl oldı mātem-i sulšān meģemmede 

māhı iki şaķķ itmek [1], mehi şaķķ itmek [1] Ay‟ı ikiye bölmek. Hazreti Muhammed‟in “şakku‟l-

kamer” mucizesi. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

1.1. güzellik, yücelik ve parlaklık gibi yönleriyle Ay‟a benzetilen güzel/sevgili/memduh. 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K13/19 oldı bir altunlu ķaftānuŋ semā-yı pür-nücūm / kehkeşān olmış durur ey māh aŋa āsitín 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 
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G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G67/2 seng-i hicrānı ile ol māhuŋ / tenümi gök gök eyledüm yir yir 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

G85/1 mihr ü maģabbetüŋle vücūdum hilāldür / derd ü belā-yı ışķuŋa ey māh dāldür 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına doķınur her nereye kim ata šaş 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

G510/5 cānı dilerem ayrıla bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

G512/3 çāre bulmadum o meh yolına ķurbān olmaġa / bilmezem yā rab ne güne ŝaķlamış devrān beni 

māh-ı celāl [1] yücelik/haşmet/görkem Ay‟ı║sevgili. 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur 

māh-ı cemāl [2] cemal Ay‟ı║Ay‟a benzeyen güzel yüz. 
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M2/V/4 açıldı cān gözi seyrümde seyrān eyledüm bir gün / ricāl-i ġayb ile māh-ı cemālin eyledi peydā 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

māh-ı devrān [1] dünyaya ışık veren ay yüzlü güzel/sevgili. 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

māh-ı ġarrā [5] parlak, gösterişli Ay║(çalımlı) güzel/sevgili. 

Ş1/64 ne bilsün ķadrüŋi ol māh-ı ġarrā / ki bilmez kendünüŋ ķadrini ķašʿā 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yı āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

māh-ı münevver [1] parlak Ay, ışıklı Ay║beyaz ve parlak vücutlu güzel. 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 

māh-ı münír [6] ışık saçan Ay, parlak Ay. 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

G425/1 māh-ı münír odur ki śüreyyāsı olmaya / sulšān-ı bí-vezír ola paşası olmaya 

1.1. ışık saçan Ay, parlak Ay║güzel/sevgili. 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

māh-ı nev, meh-i nev [26] yeni ay, hilâl. 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gökyüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

K34/16 yanuŋda māh-ı nev gibi noķŝānı olanuŋ / ʿaybın yüzine urma mey-i erġavān gibi 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 



1098 
 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-ı nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-ı neve źerre ķadarca iģtiyāc 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bugün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

G345/1 aĥşam nemāzını meh-i nev gökde ķılmadın / šāķ-ı sipihr-i ķıbleye ķarşu egilmedin 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

G499/3 faķr ü fenāyı ģāl iden merd-i šaríķ-i aŝfiyā / ŝunmadı māh-ı nev gibi ellere cer çerāġını 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

māh-ı evc-i ʿizz ü şeref [1] yücelik ve şeref (göğünün) zirvesindeki Ay║Kanuni Sultan Süleyman. 

K12/36 ķanı senüŋ gibi bir māh-ı evc-i ʿizz ü şeref / ķanı senüŋ gibi bir şāh-ı ʿāķil ü dānā 

māh-ı kenʿān, meh-i kenʿān [2] Kenan ilinin Ay‟ı║Hazreti Yusuf. 

G429/6 görinme cān gibi kendüŋi görme / meh-i kenʿān gibi zindāna girme 

1.1. Kenan ilinin Ay‟ı║Hazreti Yusuf║Hazreti Yusuf kadar güzel sevgili. 

G497/4 aġlamaķdan ʿayn-ı yaʿķūba dönüpdür gözlerüm / görmeze urup geçelden māh-ı kenʿānum beni 

māh-ı seríʿü‟l-ģarekāt [1] çok hızlı hareket eden Ay║hızla geçip giden sevgili. 

G30/2 görmeze urdı bugün nāţır-ı iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-ı seríʿü‟l-ģarekāt 

māh-ı siyeh-çerde [1] siyah Ay║Ay gibi güzel karayağız sevgili. 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

māh-ı tābān [8] parlak Ay. 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

1.1. parlak Ay║sevgili. 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/IV/2 ıraķdan baķar oldum şimdi ben ol māh-ı tābāna / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 
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G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

māh-ı vefā [1] vefa Ay‟ı║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/25 yaʿní ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet / baģr-i ʿašā vü māh-ı vefā menbaʿ-ı seĥā 

meh-i bedr [1] dolunay. 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

meh-i bürc-i ʿaţamet [1] yücelik burcunun Ay‟ı║İbn-i Kemal. 

K18/18 ķušb-ı aķšāb-ı vilāyet meh-i bürc-i ʿaţamet / rāví-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ricāl 

meh-i bürc-i feżāʾil [1] faziletler burcunun Ay‟ı║Hazreti Muhammed. 

Ş2/23 ķılupdur ol meh-i bürc-i feżāʾil / maķām-ı ķurb-i ev ednāyı menzil 

meh-i bürc-i risālet [1] peygamberlik burcunun Ay‟ı║Hazreti Muhammed. 

M15/I/1 ey meh-i bürc-i risālet ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / ķašre-i şeb-nem gibi mihrüŋle bulduķ irtifāʿ 

meh-i dücā [1] karanlıkta parlayan Ay. 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

meh-i encüm-sipeh [1] yıldız ordulu Ay, askerleri yıldızlar kadar çok olan║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K14/22 ģākim-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ŝafā / meh-i encüm-sipeh ü server-i erbāb-ı ricāl 

meh-i ġarrā [1] parlak Ay║sevgili. 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

meh-i nām-dār [1] şanlı Ay, yüce Ay║sevgili. 

G487/1 ol şeh-i kām-kār gelmez mi / ol meh-i nām-dār gelmez mi 

meh-i nā-mihribān [4]  

1. celâlli Ay║Yavuz Sultan Selim. 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

2. şefkatsiz, merhametsiz, zalim Ay║sevgili. 

M20/I/2 bir daĥı göreyin meh-i nā-mihribānumı 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

meh-i tābān [9] parlayan Ay, parlak Ay. 

K7/7 gice gündüz getürür kendüye nūrāniyyet / meh-i tābān ile ĥurşíd-i cihānuŋ seferi 

1.1. parlayan Ay, parlak Ay║sevgili/memduh. 
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M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

meh-i zerrín-külāh [2] sırma külâhlı Ay║sevgili. 

G178/4 cennetde daĥi göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

meh ü mihr-i felek-ārā [1] gökyüzünü süsleyen Güneş ve Ay. 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

meh-i receb [1] recep ayı║gösterişli, heybetli Ay║Şehzade Mehmed. 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

meh ü ĥurşíd [1] Ay ve Güneş. 

K12/43 nite ki ide sefer ʿāleme meh ü ĥurşíd / nite ki gide gele rūz-ı leyletü‟l-ķadrā 

2. ortalama otuz günden oluşan zaman birimi. 

māh-ı muģarrem [1] muharrem ayı, hicri ayların ilki. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

māh-ı raģmet [1] rahmet ayı, ramazan. 

M15/II/1 šoġmış iken başuma sāyeŋde devlet günleri / gül gibi göŋlüm açarken māh-ı raģmet günleri 

māh-ı ramażān [2] ramazan ayı. 

K1/28 māh-ı ramażān gibi cihān ķadre irişdi / evķāt-ı şerefde dem-i miʿrāc ile maģżā 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

māh-ı rūze, meh-i rūze [6] oruç ayı, ramazan. 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 
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māh-ı ŝıyām [2] oruç ayı. 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

meh ü sāl [2] ay ve yıl. 

1.1. “ay yıl”; “gece gündüz” ikilemesine benzeyen bir kullanımdır║aylarca yıllarca, aylar yıllar 

dönüp durdukça║sürekli, durmadan. 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

1.2. aylar ve yıllar. 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

 maģabbet [13] 

1. sevgi, sevda, aşk. 

G16/1 baķınca āyineveş bādí naţarda saŋa / maģabbet ile yir itdüm bu çeşm-i terde saŋa 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-ı cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

G80/6 iki cihānı kendüye ķayd-ı teʿalluķ eylemez / vaģdet-i ģaķ maģabbeti ʿāşıķı bir yaŋa ider 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-ı ġārumdur 

G112/3 niķāb-ı şāhid-i maķŝūd imiş bildüm bu dünyāyı / maģabbet ʿāşıķ-ı şeydāyı ehl-i ıttılāʿ eyler 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unutdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

G508/1 başumdan aşdı maģabbet ġubār-ı rāhı gibi / bu bí-vefā felegüŋ mihri gibi māhı gibi 

maģabbet āfitābı [1] sevgi güneşi, aşk güneşi. 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

maģabbet āteşi [2] sevda ateşi, aşk ateşi. 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

maģabbet bāġı [1] sevda bağı, aşk bahçesi. 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

maģabbet baģrinüŋ emvācı [1] aşk denizinin dalgaları║şairin/âşığın gözyaşları. 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 
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maģabbet būstānı [1] (ilahi) aşk bahçesi. 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

maģabbet bülbüli [1] sevda bülbülü, aşk bülbülü║şair/âşık. 

G282/3 dehānuŋ ġonce yüzüŋ gül boyuŋ serv-i ĥırāmāndur / maģabbet bülbüli oldum cemālüŋdür gülistānum 

maģabbet cāmı [2] aşk kadehi, aşk şarabı. 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

maģabbet ehli [7] âşıklar. 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

maģabbet eylemek, maģabbet itmek [6] şiddetli bir meyil ve arzu duymak, âşık olmak. 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

G113/3 saŋa maģabbet iden vaŝluŋı ümíd eyler / ölümlü ĥaste olan derdine devā gözler 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G372/3 cihānda ķalmaz idi ʿāşıķ olmaduķ kimse / maģabbet eylemek āsān olaydı dil-dāra 

G429/2 maģabbet itme dirsin ķādir iseŋ / bu mirʾāt-ı dil-i bí-cāna girme 

maģabbet ķapusını açmaķ [1] aşk kapısını açmak║yakasını parçalamak║gönlünün kapılarını 

açmak║perdeyi/hicabı kaldırmak║aşk yoluna girip ilk adımda “uryan ü viran” olmak.  

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

maģabbet ķapusını yapmamaķ [1] aşk kapısını kapatmamak║yakasını parçalamak║gönlünün 

kapılarını açmak║perdeyi/hicabı kaldırmak║aşk yolunda “uryan ü viran” olmak. 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

maģabbet miģneti [1] aşkın meşakkatleri, aşk derdi. 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

maģabbet nihāli [1] sevda fidanı, aşk fidanı. 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 
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maģabbet rāzı [1], maģabbet sırrı [1] aşk sırrı. 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

maģabbet şehrinüŋ şeydāsı [1] aşk şehrinin meczubu. 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

maģabbet şemʿini yandurmaķ [1] aşk mumunu yakmak║âşık olmak║“muhabbet mumu” olan 

gönlün pervane misali sevgilinin kılıcına yanması, kendini onun ateşinde yakması, o kılıca 

koşarak can vermesi. 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

2. meyil, rağbet, şevk.  

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

maģabbete düşmek [1] aşka düşmek, âşık olmak. 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

maģabbeti olmaķ [1] şiddetli bir meyli ve arzusu olmak, sevgi duymak. 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

 maģabbet-nāme [2] aşk mektubu. 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

 maģal [1] 

1. yer, mekân║zaman. 

maģall-i maʿreke [2] savaş mahalli║savaş zamanı. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

2. layık. 

M20/V/3 bu ʿizzete bu devlete ġāyet maģal bilür 

3. uygunluk, liyakat, müstehaklık. 

maģaldür [2] yeridir, uygundur. 

Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

Ş2/132 göŋül mürġin şikār itse maģaldür / ķuşı ķuş ile avlarlar meśeldür 

maģallidür [2] yeridir, münasiptir, layıktır. 
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K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 

1.1. yeridir, münasiptir, layıktır║zamanıdır. 

K12/32 maģallidür šola eyvāy ile vilāyet-i rím / ģaķíķatā yed-i ķudretdedür ķızıl alma 

maģallini bulmaķ [1] layığını bulmak, liyakati olanın uhdesine geçmek. 

M48/4 salšanat buldı maģallini zihí ʿavn-i ʿıyād / yirine eyledi iģsānı cihāndār-ı kerím 

maģall ü erzāní [1] uygun ve layıktır; yakışır.  

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

maģall ü erzāní görmek [1] layık ve uygun bulmak. 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

 maģalle [1] bir şehrin, kasabanın, genişçe bir köyün bölündüğü en küçük parçalardan 

biri. 

G453/1 āhum geçen gice baŋa bir rūzgār idi / yārüŋ maģallesinde vücūdum ġubār idi 

sevgilinin mahallesi  Vefa. 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

maģalle-i ŝulaģā [1] salih kimselerin, büyük zatların mahallesi║Ayasofya. 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

 maģbūb [41] iki anlam arası sınırlar zaman zaman erimektedir. 

1. sevgili, yâr, maşuk. 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

G316/3 nāle vü āhı olur maģbūbına fetģ-i kelām / oturup ķalmaz ģicāb altında maģcūb olmayan 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G332/1 kimsenüŋ maģbūbına aġyārı maķbūl olmasun / pādişāh-ı ţālime düşmenleri ķul olmasun 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 
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G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

2. güzel, dilber. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K34/29 maģbūblar alayınuŋ ardınca yürime / yilme yilişme teşne seg-i kārbān gibi 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/211 biri ʿaššārlarda bir güzeldür / iŋen maģbūb iŋen bí-bedeldür 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G457/1 maģbūblar cefā ķılıcıdur cihān gibi / peykān-ı ġamzesine çekinme kemān gibi 

G467/7 maģbūbı ķocmaŋuz diyü eyler naŝíģati / yaģyā yinür ŝanur sezerin ŝofí dil-beri 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

maģbūb-ı ĥudā [1] Allah‟ın sevdiği/sevgilisi, habibullah║Hazreti Muhammed. 

K1/49 maģbūb-ı ĥudā olmış iken devr-i ezelden / olmamış iken ķudret eli ādeme bennā 

maģbūb-ı zíbā [1] güzel dilber. 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

maģbūblar sulšānı [1] güzeller sultanı, güzellerin en başta geleni. 

M28/III/1 dil-rübālar ĥānısın maģbūblar sulšānısın / ʿāşıķuŋ ímānısın derd ehlinüŋ dermānısın 



1106 
 

maģbūbü‟l-ķulūb [3] kalplerin sevgilisi, gönüllerin sevgilisi, gönülleri süsleyen. 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

māh-cebín [1] Ay gibi parlak alınlı (güzel). 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

 māh-çihre [5] Ay yüzlü (güzel/sevgili). 

K21/25 inʿām ķılmaġ idi ġaraż ĥalķ-ı ʿāleme / ey māh-çihre arada oldı behāne tír 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

G498/3 ey māh-çihre ʿālemi dívāne eyledüŋ / gösterme bārí kimseye ķaşuŋ hilālini 

 maĥfí [1] gizli, saklı. 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör 

maĥfí vü nihān [1] gizlice, hissettirmeden. 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

maĥfíce [1] gizlice, kimselere belli etmeden. 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

maģfil [1] camilerde müezzin için ayrılmış yüksek, etrafı parmaklıklarla çevrili yer. 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

 māhí [4] balık. 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

G114/2 cūylar gibi erenler cümle baģr-i vaģdete / irdiler māhí gibi emmā ki ĥāmūş oldılar 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G508/4 ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā olur ekābir-i nās / biri birin yimek umar deŋizde māhí gibi 

māhiyān [1] “māhí”nin çoğulu; balıklar. 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 

 māhiyyet [4] 

1. bir şeyin ne olduğunu, neyden ibaret olduğunu belirleyen asıl unsur, nitelik, hakikat. 

K28/4 maķdem-i niʿme‟l-bedelden gün gibi oldı ʿıyān / inne baʿde‟l-ʿusri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti 

M12/IV/3 inne baʿde‟l-usri yüsren sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti 
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2. sıfat, zat║Ay‟lık; Ay‟a benzerliğinin derecesi. 

M3/IV/10dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

G445/1 pír-i ʿışķuŋ āĥir-i māha döner māhiyyeti / gice gündüz cānib-i żaʿfınuŋ artar ķuvveti 

 māh-liķā [1] Ay yüzlü (güzel). 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

 maĥlūķ [1] yaratılmış, varlık. 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 

 māh-manţar [1] Ay görünümlü, Ay yüzlü (güzel). 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

 maģmūd [1] övülmüş, övgüye lâyık. 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

 maģmūdü‟l-ĥıŝāl [1] övgüye değer iyi ve güzel ahlâk sahibi kimse║ismi belirtilmeyen 

vezir. 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

 māh-pāre [2] Ay parçası; yüzü Ay gibi parlak ve güzel olan (kimse/sevgili). 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

 māh-peyker [2] Ay yüzlü, Ay parçası; yüzü Ay gibi parlak ve güzel olan (kimse/sevgili). 

Ş1/109 temāşā eyleseŋ her māh-peyker / ŝuya ķonmış gül-i raʿnāya beŋzer 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

 maģrem [3] 

1. sırdaş, yoldaş, içli dışlı, hemhâl, aşina. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

2. bir şeyin derinlemesine nüfuz ettiği yer. 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

maģrem-i ʿışķ olmaķ [1] aşka mahrem olmak, aşkla hemhâl olmak, bütün benliğini aşkla 

doldurmak. 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

 māh-rū [10] ay yüzlü (güzel/sevgili). 
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K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

 maģrūm iyi ve güzel bir şeyden nasibini alamayan, yoksun kalan, red gören; nasipsiz.  

maģrūm itmek [1] yoksun bırakmak, diriğ etmek. 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

maģrūm ķalmaķ [2] yoksun bırakılmak, diriğ edilmek, reddolunmak. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

Muk10/2 bu ne ģikmet durur ki gören anı / ola seyr-i cemālden maģrūm 

 maĥŝūŝ [1] yalnızca bir kimseye ya da nesneye özgü; has, özel. 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

 maģşer [3] 

1. insanların ahirette hesap vermek üzere dirilip toplanacakları yer, Arasat meydanı║mahşer 

günü. 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

G286/6 bir ayaġ üzre biŋ ayaķ olsa elden ķomayam / cām-ı ʿışķı sāķiyā maģşerde ölem dirilem 

maģşer ehli [1] mahşer gününde hesaba çekilmek üzere diriltilip Arasat‟ta toplananlar║bütün 

insanlar.  

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

maģşer güni [4] hesap günü, insanların ahirette hesap vermek üzere toplanacakları gün. 

K1/66 ve‟l-ģāŝıl elinden ķomaya dāmen-i ʿafvüŋ / maģşer güni olduķda öle dirile yaģyā 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 
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maģşer-i evvel [1] ilk mahşer║ruz-ı elest, ezel günü, ezel meclisi. 

G124/5 mā-taķaddemden ĥaberdür ʿayn-i ģādiśdür cihān / maģşer-i evvelde manţūr-i ülü‟l-ebŝārı gör 

2. çok büyük kalabalık, mahşerî kalabalık. 

maģşer-i ʿarafāt [1] Hac‟da vakfeye durulan Arafat‟ın mahşerî kalabalığı. 

G485/4 ya maģşer-i ʿarafāta varup ŝıġār ü kibār / ķarınca gibi źelíl olduġını gördüŋ mi 

 mā hüve‟l-ģaķ [1] “doğrusunu”. 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

 mā hüve‟l-maķŝūd [2] kastolunan, talep edilen, dilenen. 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

 maģżā [2] ayniyle, olduğu gibi. 

K1/28 māh-ı ramażān gibi cihān ķadre irişdi / evķāt-ı şerefde dem-i miʿrāc ile maģżā 

Ş2/44 vezír-i aʿţam ibrāhím pāşā / vücūdı ʿaķl-ı evvel oldı maģżā 

 maĥzen [1] bir şeylerin saklandığı gizli, kapalı, çoğunlukla toprak altında bulunan 

mekân. 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

maĥzen-i esrār, maĥzenü‟l-esrār [5] sırların saklandığı yer, sırlar mahzeni. 

Ş1/213 źelíl ü ĥor idüp bí-çāre eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

G122/6 ehl-i dilden kim ala būy-ı velāyetden eśer / ġonceveş anuŋ dehānı maĥzenü‟l-esrār olur 

G182/1 gül gibi ġonce gibi maĥzen-i esrāruz biz / bāġ-ı cennet gibi envār ile hem-vāruz biz 

1.1. sırların saklandığı yer, sırlar mahzeni║Nizâmî‟nin bu isimdeki eseri. 

Ş1/209 cemālin mašlaʿü‟l-envār eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

Muk11/1 cemāli mašlaʿü‟l-envār oldı / dehānı maĥzenü‟l-esrār oldı 

 maģzūn [4] 

1. hüzünlü, kederli, yeis içinde. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

Ş1/59 šururken edrine şehrinde maģzūn / gelüp bir āfitāb-ı rubʿ-ı meskūn 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

2. melul, boynu bükük, mazlum. 

G461/1 muntażırdur saŋa ölümlülerüŋ ey ĥūní / gel e şād eyle sevündür bir alay maģzūnı 

maģzūn eylemek, maģzūn itmek [2] melul etmek, boynunu büktürmek. 
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M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

G408/1 girü maģzūn idicek ĥāšırumı şād itme / girü vírān olıcaķ göŋlümi ābād itme 

maģzūn olmaķ [2] hüzünlenmek, kederlenmek, melul olmak, boynunu bükmek. 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

maģzūn ü zār [1] boynu bükük ve gözü yaşlı. 

M29/V/2 olmasun yaģyā gibi maģzūn ü zār / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

 māʾí [5] su rengi, mavi. 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsān 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

M49/2 māʾí ridāsı ŝanasın āb-ı revāndur / bāġ-ı cināna 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

 māʾide donanmış sofra. 

māʾide-i rāz [1] sırlar sofrası, sır ziyafeti║ilahi sırlara dair ilhamlar. Tanıkta Hazreti İsa ile 

havarilerine gökten indirildiğine inanılan sofraya telmih vardır. 

G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

māʾil-i dünyā [2] dünyaya meyleden, dünyaya rağbet eden, ahireti bırakıp dünyaya gönül 

bağlayan. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

māʾil-i şikār olmaķ [1] tabiatı gereği ava, avlanmaya meyilli olmak. 

K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

 maķāl [3]  

1. söz. 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

M10/IV/4 gönlinüŋ vírānesinde kenz-i lā-yefnāsıdur / vālí-i ʿālí maķāli sözlerüŋ evlāsıdur 

2. lafz. 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

maķāl-i hū [1] “hû” sözü. 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 
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maķāl açmaķ [1] söz açmak, bahis açmak. 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

 maķāle [1] 

1. söz. 

G360/4 ʿışķ āteşinde ķalbini ķāl eyler ādemüŋ / ķāle‟n-nebí maķālesi ile maķāl-i hū 

2. bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri.  

maķāle-i ŝıdķ [1] doğruluk makalesi, sadıklar makalesi; özü sözü bir olanların adlarının anıldığı 

makale. 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

maķām-ı aŝfiyā [1] Allah‟ın saf, temiz, halis kullarının makamı; ermişler mekânı║Süleymaniye 

Camii. 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā [1] lütuf sahiplerinin ve velilerin makamı║Süleymaniye Camii. 

K3/14 ehl-i şevķüŋ ʿālem-i envārı cāy-i lā-yezāl / meclis-i ümmet maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā 

maķām-ı ʿişret [1] işret makamı║düğün/şenlik alanı║At Meydanı. 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

maķām-ı iʿtikāf [1] itikaf makamı; dünyadan el etek çekerek kapanılan yer║âşıkların mezarı. 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

maķām-ı raģmet [1] rahmet makamı. 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

maķām-ı rifʿat [1] yücelik makamı. 

K26/44 maķām-ı rifʿatüŋ evcine nerdübān oldı / sušūr-ı midģat-i źāt-ı müheyminüŋ gūyā 

maķām-ı sācidān [1] secde edenlerin mekânı║Süleymaniye Camii. 

K3/9 menzil-i ehl-i münācāt ü maķām-ı sācidān / eşref ü zíbā kemāl-i ģüsnine olmaz behā 

maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā [1] Hazreti Muhammed‟in dostlarının ve bağlılarının mekânı; ehl-i 

sünnet ve‟l-cemaatin mekânı║Süleymaniye Camii. 

K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

 maķāmāt [1] “maķām”ın çoğulu; makamlar. 

K1/52  seyr eylemedi cümle maķāmātını ʿarşuŋ / dāvūd nebí olmış idi gerçi ĥoş-āvā 

maķāmāt-ı ʿālem [1] âlemin makamları. 
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K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

 maķarr karar kılınan yer, mesken, makam, menzil, ikâmetgâh. 

maķarr-ı evliyā [1] evliya makamı║Eyyûb-ı Ensârî‟nin türbesi. 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

maķarr ü mesken ü meʾvā-yı zümre-i ʿulemā [1] âlimler zümresinin sığınağı, menzili ve 

meskeni║Şeyhülislam Fenarizade Muhyiddin Çelebi‟nin kapısı. 

K19/27 maķarr ü mesken ü meʾvā-yı zümre-i ʿulemā / muʿín-i dín-i nebí yaʿní bāb-ı muģyiddín 

 maķbere kabir, mezar; mezarlık. 

maķbere ķuzġunları [1] leş kargaları║Yahya‟nın soruşturma geçirmesine sebep olan şikâyetçiler. 

M5/IV/2 ķaldı yüzi ķarasiyle maķbere ķuzġunları / her birinüŋ šaġ başı oldı duĥān gibi yeri 

 maķbūl [2] 

1. kabul gören, reddedilmeyen; beğenilen; icabet olunan. 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

2. muteber, geçerli, caiz. 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

maķbūl görmek [1] beğenmek, itibar göstermek, hüsnikabulle karşılamak. 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

maķbūl-i ģaķ olmaķ [1] Hakk‟a hoş gelmek; Allah‟ın makbul (kul)u olmak. 

G379/6 aŝfiyānuŋ hem-demiyüz evliyānuŋ maģremi / ģālümüz maķbūl-i ģaķ olmaġa bürhāndur bize 

maķbūl-i cihān olmaķ herkes tarafından beğenilmek ve itibar görmek. 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

maķbūl-i pādişāh [1] padişahın makbulü; beğendiği ve değer verdiği. 

K25/26 iskender-i zemāne vü maķbūl-i pādişāh / ser-defter-i mevālí-i sulšān-ı baģr ü ber 

maķbūl-i yār [1] sevgilinin kabul ettiği, hoş gördüğü, değer verdiği. 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

 maķdūr [1] bütün güçle yapılan, elden gelen şey; elden ne geliyorsa. 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥi isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

 maķŝad [2] hedef, niyet, dilek║varılmak istenen, yönelinen yer. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 
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maķŝad-ı aķŝā [3] erişilmek istenen en büyük dilek/hedef║en çok varılmak istenen yer. 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

K30/13 ŝoģbeti cumhūr-ı ʿirfāna ġıdā-yı rūģ imiş / ĥıdmeti ehl-i ġazāya maķŝad-ı aķŝā imiş 

M10/V/3 ĥāšıruŋı eyle vaģdet-ĥāne-i rāy-i resūl / maķŝad-ı aķŝāyı gözle menzil-i maķŝūdı bul 

 maķsem [1] taksim yeri. 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

maķsemü‟l-erzāķ [1] rızıkların taksim edildiği yer║herkese ihsan dağıtılan yer. 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

 maķŝūd [15] istenilen, meram edilen, matlup. 

Ş2/52 melāģat cübbesidür cāna maķŝūd / başum tācıdur āh-ı āteş-ālūd 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G169/5 vücūd-ı ehl-i şühūduŋ yanında maķŝūduz / cünūd-ı merd-i ʿużuvda ķuyūd-ı ikrāhuz 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

G454/1 yār idi maķŝūd olan emmā n‟idem kim gelmedi / geldi hep maķŝūdum olmayan o ţālim gelmedi 

maķŝūd eylemek, maķŝūd itmek [2] arzulamak, dilemek, istemek. 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

maķŝūd idinmek [1] gaye edinmek. 

M1/I/8 merdūd-ı ģaķķı maķŝūd idinme / dünyāyı sevme lā-ĥayre fíhā 

maķŝūd ü murād [1] matlup ve hacet. 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

maķŝūda irmek, maķŝūda irişmek [2] murada ermek. 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 
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 maķšaʿ [1] gazel veya kasidenin son beyti. 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

 maʿķūl mantıklı olan, akla uygun gelen, aklın kabul ettiği. 

maʿķūle ķāʾil olmaķ [1] makul olanı kabul etmek, makul olana rıza göstermek. 

M4/IV/6 ʿazm eyle ķurb-ı ģażrete maʿķūle ķāʾil ol / dünyā evinde derd ü elemsüz ne var ola 

 māl [3] bir kimsenin sahip olduğu, maddi değeri olan, taşınır taşınmaz her türlü şey; 

eşya, mülk, para, hayvan, toprak vs; servet, varlık. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ  

G148/1 göz yaġmurına döndi gözüm yaşı yeŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

māl-i eytām [1] yetimlerin malı. 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

māl-i ķārūnı mā-ģażarí virmek [1] Karun‟un servetini çerez diye vermek. 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

māl-i keśír [1] çok miktarda mal/servet; dünya dolusu servet. 

M1/IV/5 rāh-ı beķāda yoldaşuŋ olmaz / ķorsın gidersin māl-i keśíri 

māle šapmaķ [1] mala tapmak, maddiyata tapmak║Karun‟un mezhebine uymak. 

M9/III/4 ķanı ol māle šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

māl issini söyledür [1] “mal sahibini söyletir.”, atasözü. 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

māle ġarķ olmaķ [1] servete boğulmak; paraya boğulmak. 

G38/4 māle ġarķ olmış ciģān aķçayla šolmış lālezār / bāġlardan šurmayup bād-ı ŝabā alur ĥarāc 

māl ü menāl [5] mal mülk, sahip olunan şeyler; bir kimsenin varı yoğu. 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

M1/V/4 kendüŋi itme ķārūna ümmet / ʿaynuŋa alma māl ü menāli 

G59/1 ġanídür ʿışķ ile göŋlüm ne mālüm ne menālüm var / ne vaŝl-ı yāre ĥandānem ne hicrāndan melālüm var 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

māl ile menāl nice gelürse öyle gider [1] “mal mülk nasıl gelirse öyle gider”. 

M19/V/1 nice gelürse öyle gider māl ile menāl 

 māl-ā-māl dopdolu. 
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māl-ā-māl itmek [1] dopdolu etmek. 

K18/24 ʿilm ile zümre-i islāmuŋ o şeyĥü‟l-islām / ʿayn-ı maʿnāsını nūr ile ider māl-ā-māl 

māl-ā-māl olmaķ [3] dopdolu olmak. 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

K18/29 ʿāleme cān gibi bir genc-i nihānsın dir idüm / olmasa devr-i zemān aduŋ ile māl-ā-māl 

K20/22 ĥalāya beŋzer o kim mühmelāt ile memlū / ĥayāl-i māl ü menāl ile ola māl-ā-māl 

mālik-i māl olmaķ [1] mal sahibi olmak, mal mülk edinmek için hırs göstermek. 

G175/4 faķr ile faĥr eylerüz ķārūna taķlíd itmezüz / sālik-i rāh-ı resūlüz mālik-i māl olmazuz 

mālik-i mülk-i kemāl [1] kemal ülkesinin hâkimi. 

K30/7 mālik-i mülk-i kemāl ü kāmil-i ferĥunde-fāl / dāʾimā māʿí libās ile šurur deryā imiş 

maʿlūm [3] bilinen, belli, aşikâr, anlaşılan. 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

Ş2/11 degül maʿlūm bu ʿilmüŋ beyānı / girü allāh bilür cümle anı 

Ş2/285 dehānı noķšasıdur ŝıfr-ı mevhūm / degül ʿilm-i ledünní gibi maʿlūm 

maʿlūm olmaķ [1] herkes tarafından öğrenilmek, bilinmek.  

Ş2/324 bilürler ķıymetin ehl-i kemālüŋ / n‟ola maʿlūm olursa ģasb-i ģālüŋ 

maʿlūm olanuŋ iʿlāmı muʿteber olmadı [1] malumun ilamı (=bilinenin bildirilmesi, bilinen bir şeyi 

tekrarlama) muteber değildir (=heyecan uyandırmayacağı için rağbet edilmez). 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

 māmelek [3] bir kimsenin sahip olduğu her şey, varı yoğu. 

M7/IV/4 ķodı fenāda māmelekin ol melek-ŝıfat / bildi anı ne var ise cāy-i beķāda var 

G126/2 ķayd-ı ġam-ı cihān gider māmelekini terk ider / ĥāne-i cān-ı ʿārife derd ü elem ŝafā gelür 

G364/5 yaģyā ķulınuŋ māmeleki ol meliküŋdür / el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh 

 maʿmūr  

1. bayındır, işlenmiş, bakımlı, meskun, abad. 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

2. şen, safalı. 

maʿmūr olmaķ [1] abad olmak, şenlenmek, safa bulmak. 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

3. bina olunmuş. 
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maʿmūra baķup miʿmārı görmek [1] binaya bakıp mimarı görmek; eseri görüp müessirini tefekkür 

etmek. 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

 maʿnā, maʿní [1] mana, anlam, mazmun. 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ [1] halis aşkın manası║“havâs” kelimesi “avâm” kelimesi ile iham-ı tezat 

içerisinde verilmiştir. 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū  

maʿnā yüzinde, maʿní yüzinde, maʿnāda, maʿníde [31] 

1. manada, aslında, gerçek anlamda, işin özü, hakikatte. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

M1/IV/2 maʿní yüzinde şāh-ı cihānuŋ / tābūtı ile birdür seríri 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

M14/V/3 ʿaŝí-i meźbūr ider kendü ʿaźābına şitāb / bí-ģicāb olduġı maʿní yüzinde oldı ģicāb 

M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

G80/3 ʿālem-i ŝūreti ķoyup sālik-i rāh-ı ʿışķ olan / maʿní yüzinde rūģını hem-dem-i muŝšafā ider 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 
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G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķuŋ ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G471/4 maʿní yüzinde maʿŝıyet baġlu ģımāra döndürür / müktesib-i ŝaġāyiri mürtekib-i kebāyiri 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

2. anlam bakımından, hayal bakımından. 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi söylenmek [1] sazendelerin anlamsız teraneleri gibi boş boş 

konuşup durmak. 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

 mānend [2] 

1. menend, emsal, akran, denk. 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

mānend-i köhl-i ıŝfehān [1] Isfehan sürmesinin menendi. 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

2. gibi, misali. 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

…y(A) mānend olmaķ [1] …y(A) benzemek, … gibi olmak. 

M3/I/8 ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları / āteş-i pür-dūda mānend olmış idi gūyiyā 

mānend-i āh-ı ʿāşıķān [1] âşıkların ahı gibi/misali. 

M15/VI/1 cemʿ olurlar zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān / šaġılurlar ʿāķıbet mānend-i āh-ı ʿāşıķān 

mānend-i āl-i ʿOśmān [1] Osmanlı padişahı gibi/misali. 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 

mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā [1] çılgın âşık gibi/misali. 

K26/39 kinār idem diyü bir servi būstānında / aķıtdı göŋlini mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā 

mānend-i āteş irdügini yaķmaķ [1] ateş gibi/misali eriştiğini yakmak, kim görse ateş gibi/misali 

yakmak║her göreni hayran bırakmak, aşkının ateşine düşürmek. 

Ş2/123 geyüp altunlu ķaftānın ķamerveş / yaķar irdügini mānend-i āteş 

mānend-i behār [2] bahar mevsimi gibi/misali. 
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K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

G39/2 açılur dil gülşeni anuŋla mānend-i behār / ulu niʿmetdür faķíre bir ġanímetdür gülāc 

mānend-i bülbül [1] bülbül gibi/misali. 

Ş2/49 heves bāġında cānı bir yüzi gül / períşān eyledi mānend-i bülbül 

mānend-i bilāl-i ģabeşí [1] Habeşli Bilal gibi/misali. 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 

mānend-i cemel [1] deve gibi/misali. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

mānend-i cibāl [1] dağlar gibi/misali. 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

mānend-i çenār [1] çınar ağacı gibi/misali. 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

mānend-i çerĥ-i pür-nücūm [1] yıldızlarla dolu gökyüzü gibi/misali. 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

mānend-i deryā [1] deniz gibi/misali. 

M1/I/1  ŝāfí-dil olan mānend-i deryā / görür cihānı kendüde peydā 

mānend-i dūd-ı āh [1] ah dumanı gibi/misali. 

M7/V/7 mānend-i dūd-ı āh ķapusındaki sipāh / boynını burdı cāmelerin eyledi siyāh 

mānend-i duĥān [2] duman gibi/misali. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

M12/II/4 ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitābı ile mānend-i duĥān / šaġlara šaġıldı cümle šaġiyān ü bāġiyān 

mānend-i ecel [1] ecel gibi/misali. 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

mānend-i ehl-i maʿrifet [1] (sanki) bir hüneri varmış gibi. 

M5/IV/2 iki egri var cihānda bir ĥayālí bir hilāl / etmegi artar yürür mānend-i ehl-i maʿrifet 

mānend-i eźān [1] ezan gibi/misali. 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

mānend-i firdevs-i berín [1] yüce Firdevs cenneti gibi/misali. 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

mānend-i furāt [2] büyük ırmak gibi/misali / Fırat gibi/misali. 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 
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G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furāt / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

mānend-i ġalaš [1] (yazıdaki) yanlış gibi/misali. 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

mānend-i hāle [1] hale (=ay ağılı) gibi/misali. 

M1/V/5 ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle / şems ü ķamerden ol bārí ĥālí 

mānend-i ģarāmí [1] eşkıya gibi/misali, yol kesici gibi/misali. 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

mānend-i ĥātem [1] mühür gibi/misali, (Süleyman Peygamber‟in) mühür yüzüğü gibi/misali. 

Ş2/42 ilāhí ģaşre dek mānend-i ĥātem / eli altında ola cümle ʿālem 

mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār [1] sevgilinin yüzündeki ayvatüyleri gibi/misali. 

K11/1 minnet ol mennāna kim mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār / giceyi gündüze ķatdı geldi irişdi behār 

mānend-i hilāl [2] yeni ay gibi/misali, hilâl gibi/misali. 

K18/14 ķaddini lušf ü tevāżuʿla dü-tā eyleyeli / gösterürler anı barmaġ ile mānend-i hilāl 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

mānend-i hilāl-i āsümān [1] gökyüzündeki hilâl gibi/misali. 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr [1] kusursuz huriler gibi/misali. 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

mānend-i kāf [1] kâf harfi ( ) gibi/misali.  

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

mānend-i kemān [3] yay gibi/misali. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

mānend-i kilāb-ı kārbān [1] kervan köpekleri gibi/misali. 

M14/II/4 ardumuzca gelse mānend-i kilāb-ı kārbān / rāfıżí olmış gezer bir niçe ímānı yaman 

mānend-i kitāb [2] kitap gibi/misali. 

G24/2 ġonceveş maģcūb olınca ĥūb olur maģbūblar / dostum cāhillere açılma mānend-i kitāb 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

mānend-i mescidü‟l-aķŝā [1] Mescid-i Aksâ gibi/misali. 

K4/30 vücūdı kaʿbesi mānend-i mescidü‟l-aķŝā / penāh-ı leşker-i islām ţıll-i yezdāndur 
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mānend-i mıŝšar [1] mıstar (=yazının düzgün yazılması için çekilen çizgi) gibi/misali. 

M1/II/6 kudret elinüŋ ĥaššıdur ādem / šoġrı yola git mānend-i mıŝšar 

mānend-i mihr-i āsümān [1] gökyüzündeki Güneş gibi/misali. 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

mānend-i mihr-i raĥşān [1] parlayan Güneş gibi/misali. 

G322/6 seyr-i cemāl-i yāri idrāk ifāde itmez / perde olur şuʿāʿı mānend-i mihr-i raĥşān 

mānend-i nār [1] ateş gibi/misali. 

G209/2 mānend-i nār yār gözinden nihān ider / künc-i belāda ʿāşıķı ĥākister-i firāķ 

mānend-i nücūm [1] yıldızlar gibi/misali. 

K32/6 zeyn olup leşkerinüŋ ĥaymesi mānend-i nücūm / ķurdı şarķ illeri içinde güneş gibi otaķ 

mānend-i ŝabā [2] sabâ yeli gibi/misali. 

M15/VII/1rūz-i rıģlet oldı gitdüm şām-ı ġurbetden yaŋa / yola düşdüm nāle vü āh ile mānend-i ŝabā 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

mānend-i seģāb [2] bulut gibi/misali. 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

mānend-i ŝırāš [1] Sırat köprüsü gibi/misali. 

K31/14 ķıldan ince görinür düşmene mānend-i ŝırāš / dosta vüsʿat ile oldı nitekim ŝaģrā 

mānend-i şafaķ [1] şafak gibi/misali. 

M3/III/5 ţāhir oldı şehādet ķanı mānend-i şafaķ / şems-i rūģı ʿayn-ı ʿālemden šulındı nā-gehān 

mānend-i şemşír-i ģadíd [1] keskin kılıç gibi/misali. 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

mānend-i şerāb-ı erġavān [1] erguvan şarabı gibi/misali. 

K2/40 dest-gíri ol ki ol üftādeler üftādesi / ķaldı ayaķlarda mānend-i şerāb-ı erġavān 

mānend-i tír [1] ok gibi/misali. 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

mānend-i yetím [1] yetim (kalmış) gibi. 

M9/V/6 rāhibān-ı šaraf-ı rūm ile patríke-i rím / ķara geydi ölüsin aġladı mānend-i yetím 

 maʿneví [1] manaya/içe/öze taalluk eden, deruni. 

G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

 māniʿ [1]  
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1. engel, ayakbağı. 

G112/5 ĥayāl-i yāre māniʿdür diyü derd ehli dünyāda / ķarışmaz kimseye ĥalķ-ı cihāndan inķıšāʿ eyler 

māniʿ olmaķ [9] engel olmak, engellemek, önünü kesmek, bir şeyi yapmaktan alıkoymak. 

M3/IV/6 hāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmadı sulšānlıġı / vaģdetine māniʿ olmazdı ʿavāmuŋ keśreti 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

G486/3 ehl-i hevā ne māniʿ olur źikrüme benüm / šaŋ mı ķaraŋuluķda ķılursam nemāzumı 

māniʿ-i eşġāl-i ģaķ [1], māniʿ-i eşġāl-i mevlā [1] kişinin meşguliyetini Allah‟a yöneltmesine engel 

olan şey ya da kimse. 

M10/II/3 māniʿ-i eşġāl-i ģaķ bezm-i ehl-i maʿŝıyet / her libās-ı ġafleti ķılma ģicāb-ı maġfiret 

G344/2 hey yaban dívānesi ĥalķı üşürme başuŋa / māniʿ-i eşġāl-i mevlādur saŋa yārān olan 

2. yüz örtüsü, peçe. 

māniʿ-i rūy-i celāl [1] celâl (=keskinlik, mehabet) yüzünün peçesi. 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

 māní Osmanlı şiirinde resim sanatındaki mahareti ve ustalığıyla anılan, aynı zamanda 

Maniheizm dininin kurucusu olan Çinli ressam. 

māní-i naķş-ı ezelí [1] ezel nakşının Mani‟si. 

G33/3 olmayan mihri ile māní-i naķş-i ezelí / ʿışķuŋ āyínesine źerrece virmez ŝūret 

 manŝıb [4] yüksek dereceli devlet memuriyeti; makam mevki. 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

K32/17 ʿaceb olmaz dir isem ķara ķaķa taŋrı baķa / manŝıb ümmídin idenlerde çünki ķaldum ķara ķaķ 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 

manŝıb ehli [1] makam mevki sahipleri. 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

manŝıb esíri [1] makam mevki hırsına köle olmuş kimse. 
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M1/IV/1 iller zebūnı manŝıb esíri / ehl-i hevānuŋ hengāme-gíri 

manŝıb-ı aʿlā [2] yüce mevki, yüksek makam. 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G375/1 başuŋı ġavġāya ŝalma devlet-i dünyā ile / pāye-i ednāda ķalma manŝıb-ı aʿlā ile 

manŝıb-ı ʿālí [1] yüce mevki, yüksek makam. 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

manŝıb-ı dünyā [2] dünyalık makam ve mevki. 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-ı dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

 manŝūr [5]  

1. Allah‟ın yardımıyla galip gelen. 

manŝūr ü muţaffer [1] Allah‟ın yardımına erişip zafer kazanan. 

K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

2. özel isim. 

2.1. vecde gelerek “Ene‟l-Hak” (=Ben Hakk‟ım) dediği için zındıklıkla suçlanan, önce 

hapsedilen, sonra taşlanıp kırbaçlanan; burnu, kolları ve ayakları kesildikten sonra idam edilen 

mutasavvıf Hallâc-ı Mansur (ö. 922). Klasik şiirde sevgilisi için canından geçen âşığın 

sembolüdür. 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

G357/4 dār-ı vaģdetde imām-ı ʿışķ ile ķılmaz nemāz / almayan manŝūrveş āb-ı ģayātından vużū 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 

2.2. 16. kıtada “boğazından asılası fodul” diye nitelenen Mansur adlı kişi. 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

 manšıķu‟š-šayr [2] kuş dili║Attâr‟ın bu addaki eseri. 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

M13/I/4 bí-ŝadā vü bí-edā vü bí-nidā vü bí-zebān / manšıķuš-šayrı ider derd ehline bir bir beyān 

 manţar [1] nazar edilen yer, nazargâh. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

manţar itmek [1] seyretmek, bakmak, görmek. 
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Ş2/105 idenler sūr-ı memdūdını manţar / didi símín kemerlü ĥūba beŋzer 

 manţūr [1] bakılan, görülen şey ya da kimse║beğenilerek nazar edilen şey ya da kimse. 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzet [1] (Allah‟ın) izzet gözüyle baktığı, (Allah‟ın) izzet bahşettiği. 

G165/4 ģaķ teʿālānuŋ bizüz manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzeti / faķr ile faĥr eylerüz dünyāyı sevmez cānumuz 

manţūr-ı ülü‟l-ebŝār [7] basiret sahiplerinin beğeniyle baktıkları (nesne ya da kimse). 

K15/12 rūz-i cemʿiyyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

K17/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / çünki manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olupdur her livā 

G93/4 ŝofí-i ŝāfí ki manţūr-i ülü‟l-ebŝārdur / ġaflet uyĥusını almaz ʿaynına yā hū gelür 

G94/2 gözi açuķlarla manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / mest-i cām-ı vaģdeti bí-bāk ü bí-pervā görür 

G108/3 yārüŋ ebrūsı gibi baģr-i melāģat mevcidür / yaraşur olursa manţūr-i ülü‟l-ebŝār şiʿr 

G124/5 mā-taķaddemden ĥaber vir ʿayn-i ģādiśdür cihān / maģşer-i evvelde manţūr-i ülü‟l-ebŝārı gör 

G344/5 nāţır-i dil-dār manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / ʿālemi seyr eyleyendür ʿāleme seyrān olan 

 mār [3] yılan. Tanıklarda yer alan معماز (=mimar) ve اّماز ه  (=emmâre) kelimelerinin 

içerisinde ماز (=mâr=yılan) kelimesinin geçmesinden istifade edilerek nefse ve dünya hayatına 

yönelmenin kötülüğü görsel olarak da vurgulanmıştır. 

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

mār-ı semūm [1] zehirli yılan║Şehzade Mustafa‟yı boğarken kullanılan kement. 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

mār-ı siyāh [1] kara yılan. 

M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

 mārān “mār”ın çoğulu; yılanlar. 

mārān-ı ķomaran [1] قىمازان (=Komaran) مازان (=yılanlar(ı))║Komaran Kalesi‟nin surları. 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

 maraż hastalık. 

maraż-ı ʿışķ [1] aşk hastalığı. 

G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

 maʿrifet [10] herkesin malik olamadığı hüner, ustalık, sanat, maharet; tas. Allah‟ı bilme, 

irfan. 
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K6/17 bürūc-ı çerĥ-i kemālātüŋ aĥter-i saʿdi / ĥalífeler ĥalefi maʿrifet gülistānı 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

G171/3 şevķümüz var gün gibi seyr-i vilāyet eylerüz / pír-i ʿışķuz maʿrifet evlādınuŋ babasıyuz 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

maʿrifet ʿuryānı [2] marifet çıplağı; irfan, hüner, edep yoksunu kimse. 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

maʿrifetu‟llāh [1] manevi ve ilahi hakikatleri tadarak Allah‟a dair elde edilen bilgi, irfan. 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-ı ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

 maríżü‟l-ķalb [1] kalbi hasta, gönlü hasta║âşık. 

Ş1/73 bize ķıl ĥūblar vaŝfını taķrír / maríżü‟l-ķalb olanlara şifā vir 

 masĥara seyrine bakıp gülüp eğlenilen kimse, maskara. 

masĥara-i şeyšān [1] şeytanın maskarası, şeytanın seyrine bakıp gülüp eğlendiği 

kimseler║sarhoşlar, afyonkeşler. 

G502/1 zāhidā görmeze ur masĥara-i şeyšānı / yaʿní serĥoş ile kör bengíyi ķan ģayrānı 

 maʿŝıyet [2] günah, asilik. 

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

G471/4 maʿní yüzinde maʿŝıyet baġlu ģımāra döndürür / müktesib-i ŝaġāyiri mürtekib-i kebāyiri 

 mā-sivā [7] bir şeyin dışında olan her şey║Allah‟tan başka her şey║insanı Allah 

sevgisinden uzaklaştıran her şey. 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G53/4 ķo mā-sivāyı ʿurūc eyle ʿālem-i rūģa / dilā bu ķayd-ı teʿalluķ olup durur pā-bend 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 
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G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

maşraba [1] kulplu su kabı, maşrapa. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

maşraba-i mihr [1] Güneş maşrapası; (altın) maşrapaya benzeyen Güneş. 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

 maşrıķ [2] Güneş‟in doğduğu yer, gün doğusu, doğu. 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

maşrıķ-ı dil [1] gönül maşrıkı, gönül ufku. 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

maşrıķ-ı ĥayr [1] hayır maşrıkı, hayırların doğduğu yer║Kanuni Sultan Süleyman‟ın zâtı. 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

maşrıķ-ı ģikmet [1] hikmet ufku, hikmet güneşinin doğduğu yer║Kanuni Sultan Süleyman‟ın 

“halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 

şeklindeki matlaı. 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdān [1] Allah‟ın nur güneşinin doğduğu ufuk║Kanuni Sultan 

Süleymanı‟ın kapısı. 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥurşíd-i nūr-ı yezdāndur 

maşrıķ-ı hüner [1] hüner maşrıkı, hüner/sanat/irfan güneşinin ufku║Yahya. 

G174/4 cihāna ʿayn-ı ģayāt oldı ʿilmümüz güneşi / hemíşe maġrib-i esrār ü maşrıķ-ı hünerüz 

maşrıķ-ı meʿārif [1] marifet maşrıkı, ilim ve irfan güneşinin doğduğu yer║Defterdar İskender 

Çelebi. 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

 maʿşūķ [6] âşık olunan, sevgili, dilber, mahbup. 

K14/29 nice ĥoş ʿālem olur her kişi maʿşūķı ile / rūy-i ŝulģ ile ider eyler ise ceng ü cidāl 

G79/1 rind olan maʿşūķını fāş eylemez mestūr ider / ġayriler ʿışķ ile emmā kendüyi meşhūr ider 

G138/1 diríġā ʿāşıķuŋ maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

G205/4 böyledür böyle ʿālemüŋ ģāli / kimi maʿşūķ olur kimi ʿāşıķ 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

G444/5 ʿāşıķ eyler kendüye maʿşūķını yaģyā gibi / kāʾināt içinde ʿāşıķ olıcak ʿāşıķ gibi 
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maʿşūķ-ı ʿālem [1] bütün dünyanın âşık olduğu kimse, âlemin sevgilisi. 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

maʿşūķ eylemek (birini) [1] âşık olmak, sevmek, yar saymak. 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

 māt satrançta yenilgiyi ifade eden “şah mat” (=şah öldü) ibaresinin kısaltılmış şekli. 

māt itmek [1] yenmek, yenilgiye uğratmak║(şiirde) birinden daha üstün duruma gelmek. 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

mašar [1] yağmur. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

 mašbaĥ [1] yemek pişen yer, mutfak. 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

 mātem [4] 

1. sevilen bir kimsenin ölümünden duyulan büyük acı, yas. 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

mātem-i sulšān meģemmed [1] Sultan (Şehzade) Mehmed‟in matemi. 

M7/I/8 yırtup yüzini aġladı māh-ı felek-zede / meşġūl oldı mātem-i sulšān meģemmede 

1.1. yas tutarcasına derin keder ve üzüntü. 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

mātem-serā [1] matem yeri, matem evi║dünya. 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

 mašlaʿ [4] 

1. gazel veya kasidenin mısraları birbiriyle kafiyeli olan ilk beyti.  

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

mašlaʿ-ı ġarrā [2] parlak, ahenkli, coşkulu matla beyti. 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K13/13 bülbül-i dil her maķām içre iderken ĥoş nevā / eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrāyı feryād ü enín 
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mašlaʿ-ı pür-sūz [1] yakıcı matla beyti. 

K24/47 evŝāf-ı źikrüŋ eyler iken biŋ ŝafā ile / ķıldum hemān bu mašlaʿ-ı pür-sūza ibtidā 

mašlaʿ-ı şiʿr-i ter [1] yeni (=henüz yazılan) şiirin matla beyti. 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri 

2. gök cisimlerinin veya fikir, ilham, şiir gibi soyut şeylerin doğuş yeri. 

mašlaʿ-ı ġam [1] gam matlaı; gamların doğuş yeri║Yahya. 

G464/2 mecnūn-ı vādí-i elemem mašlaʿ-ı ġamem / zencír-i eşküm ile keş-ā-keşdeyem daĥı 

mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmaķ [1] şiir güneşlerinin doğduğu yer olmak, şiir güneşleri doğurmak. 

G356/5 adumuz naţm ile iģyā eylerüz yaģyā gibi / şevķümüz var mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmadan 

mašlaʿ-ı ĥurşíd-i iģsān [1] ihsan güneşinin doğduğu yer. 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥurşíd-i iģsān ol 

mašlaʿ-ı ĥurşíd-i maʿrifet [1] marifet güneşinin doğduğu yer. 

K24/36 cism-i şerífi mašlaʿ-ı ĥurşíd-i maʿrifet / resm-i lašífi menbaʿ-ı aĥlāķ-ı muŝšafā 

mašlaʿ-ı hüner [1] hüner matlaı; hünerin ufku║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ [1] Allah‟ın ihsanının doğduğu yer. 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā [1]  

1.1. Allah sevgisinin doğuş yeri (olmak)║kalbinden Allah aşkı doğup taşmak. 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

1.2. Allah sevgisinin doğuş yeri║Allah sevgisinin matla beyti. 

G311/4 meh-i nev gibi çıķduķ bir kenāra ehl-i şevķ oldum / bugün dívān-ı ģaķda mašlaʿ-ı mihr-i ĥudāyem ben 

mašlaʿ-ı nūr-ı celíl [1] ululuk ve celâl sahibi Allah‟ın nurunun doğuş yeri║Süleymaniye Camii. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet [1] velilik nurunun doğduğu yer║Sultan I. Murad. 

M3/IV/4 menbaʿ-ı sırr-i kerāmet mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā / mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet olmış idi ģażreti 

mašlaʿ-ı seĥā [1] cömertlik matlaı; çok cömert, mürüvvetli kimse║Şehzade Mehmed. 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

mašlaʿ-ı şems-i meʿārif [1] irfan güneşinin doğduğu yer║İbn-i Kemal. 

K18/3 mašlaʿ-ı şems-i meʿārif dehenidür gūyā / maʿrifet göklerine oldı her engüşti hilāl 
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mašlaʿü‟l-envār [2] nurların doğduğu yer║Emir Hüsrev‟in bu addaki eseri. 

Ş1/209 cemālin mašlaʿü‟l-envār eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

Muk11/1 cemāli mašlaʿü‟l-envār oldı / dehānı maĥzenü‟l-esrār oldı 

 maʿšūf bir tarafa doğru yönelmiş, eğilmiş, mail. 

maʿšūf olmaķ [1] yönelmek, eğilmek. 

G166/1 maʿšūf oldı kaʿbeye vāv-ı vücūdumuz / irdi nihāyetine ģudūd-ı sücūdumuz 

 maʿūna <MÇ‟de “maġuna”> [1] kullanım alanına göre farklı özelliklerde çeşitleri olan 

büyük sandal, gemi; mavna. 

K33/4 gözlerüŋ maʿūnası yaşuŋ ile šolsa gerek / şol zemān kim šoġa rūģuŋ güneşi maġribden 

 māverā bir şeyin arkasında, ötesinde, gerisinde bulunan yer. 

māverā-yı ķāleb-i dívārdan söyleşilmez [1] “duvarın arkasından söyleşilmez”. 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

maţlūmāne baķmaķ [1] zavallıymış gibi bakmak, acıyarak bakmak. 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

maţhar-ı cūd ü seĥā [1] eli açıklık ve cömertlik hasletlerine nail olan║Rüstem Paşa. 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 

maţhar-ı envār-ı ģaķ [1] Hakk‟ın nurlarının zuhur mahalli/tecelligâhı. 

M10/IV/2 maţhar-ı envār-ı ģaķ āyíne-i rüʾyāsıdur / ĥāneķāhında ģaķíķat ķāfınuŋ ʿanķāsıdur 

maţhar-ı envār-ı tecellā olmaķ [1] tecelli nurlarına zuhur mahalli/tecelligâhı olmak║tecelli 

nurlarına nail olmak. 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

maţhar-ı vefā [1] vefanın kendisinde tecelli ettiği, vefakârlıktan nasibini almış kimse║ismi 

belirtilmeyen memduh. 

K24/39 ey mefĥar-i meʿārif ü ve‟y maţhar-ı vefā / ey menbaʿ-ı mekārim ü ve‟y mecmaʿ-ı ŝafā 

 maţlūm [4] zulme, haksızlığa uğramış; melul. 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

M5/IV/3 bilse maţlūm olduġını āŝaf-ı şāh-ı cihān / kāmil olan ādeme eyler kemāl-i merģamet 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

maţlūm-ı cihān [1] dünyanın mazlumu, âlemin zavallısı║Yahya. 
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K22/17 bir benüm gibi ķanı merd-i ġaríb ehl-i ʿıyāl / lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem ü maţlūm-ı cihān 

maţlūma dil uzatmaķ [1] mazlum için kötü söylemek║ettiği sözlerle mazlumların kalbini kırmak. 

G507/2 maţlūma dil uzatma baģr-i günāha batma / deyr-i vücūd içinde depretme bu derāyı 

maţlūmuŋ āhı mazlumların (=zulme, haksızlığa uğramışlar) ahı/bedduası. 

maţlūmuŋ āhı yirde ķalmaz [1] 

 “mazlumun ahı yerde kalmaz”; “zulme görmüş kimselerin bedduaları tutar” anlamında atasözü. 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

maţlūmuŋ āhından ŝaķın [1] “mazlumun ahından (=ahını almaktan) sakın”; “alma mazlumun 

ahını”. 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

maţlūmuŋ dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur [1] “mazlumun ah dumanının kılıcı keskin olur”. 

K22/20 dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur maţlūmuŋ / ĥoş görür peyk-i duʿāsını cihānı yaradan 

maţlūmlaruŋ āhı yeli [1] mazlumların ahının rüzgârı, mazlumların şiddetli ahları. 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

 maʿźūl azledilmiş, hizmetinden alınmış. 

maʿźūl olmaķ [1] azledilmek. 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

 maʿźūr [1] hoş görülen. 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

maʿźūr itmek [1] sorumluluklarını yerine getirmesine engel olan bir özür sahibi etmek, mazur 

görülmesini gerektirmek. 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

maʿźūr olmaķ [1] mazur görülmek, bağışlanmak. 

G271/1 budur kilāb-ı kūyuŋa minnetler itdügüm / maʿźūr olsun anlara zaģmetler itdügüm 

 meʿāní [10] “maʿnā”nın çoğulu; manalar, anlamlar. 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G157/4 levģ-i dilde ĥāme-i idrāk ile taģrír idüŋ / nükte vü remz ü meʿānídür bizüm taķrírümüz 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā 
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G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

G468/7 getürmek olur idi ķāle hāli ey yaģyā / ŝıġaydı ţarf-ı ģurūfa meʿāní gösgötüri 

 meʿārif [3] tefekkür, keşif ve ilham aracılığıyla elde edilen, ilahi sırlara ve eşyanın 

mahiyetine dair bilgiler, irfan. 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

meʿārif ķulzümi [1] irfan denizi. 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

 mecāl [4] güç, takat, derman. 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

mecāl ķalmamaķ [4] güç kuvvet, derman kalmamak. 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G77/3 ādemüŋ ģālin bilürler ķalmaz inkāra mecāl / ʿāşıķı esrār-ı vuŝlat gül gibi ĥandān ider 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

mecāl ķomamaķ [1] hâl bırakmamak, bütün takatini tüketmek. 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

 mecbūr zorlanan, zorbalıkla muamele edilen║incinmiş, berkilmiş. 

mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd [1] al kıran baş kesen zorbalar tarafından incitilmiş. 

K29/6 cānumuz cāní cefāsından żaʿíf ü nā-tüvān / ĥāšır-ı maģzūnumuz mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd 

 mecd [1] ululuk, şeref, azamet. 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

meclis-i aʿţam [1] büyük, ihtişamlı meclis/sünnet düğünü. 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 

meclis-i ümmet [1] ümmetin buluşma yeri║Süleymaniye Camii. 
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K3/14 ehl-i şevķüŋ ʿālem-i envārı cāy-i lā-yezāl / meclis-i ümmet maķām-ı ehl-i lušf ü evliyā 

 mecmaʿ toplanma yeri, buluşma mahalli; meclis. 

mecmaʿ-ı ʿālem [1] halkın toplanma yeri║Süleymaniye Camii. 

K3/5 mecmaʿ-ı ʿālem ʿibādet kaʿbesi cāy-ı ģabíb / ehl-i cennet ʿālemi dívān-ı sulšān-ı beķā 

mecmaʿ-ı ʿirfān [1] irfan meclisi. 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā [1] safa sahiplerinin buluşma yeri║Süleymaniye Camii. 

M3/IV/4 menbaʿ-ı sırr-i kerāmet mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā / mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet olmış idi ģażreti 

mecmaʿü‟l-baģreyn [1] iki denizin birleştiği yer║İstanbul. 

Ş2/99 sehí-ķāmetler ile zeyn olupdur / kenārı mecmaʿü‟l-baģreyn olupdur 

 mecnūn  

1. Leylâ ve Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı Kays. 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G250/4 mecnūn šaríķ-i ʿışķda hem-rāzum olımaz / bişmiş ģaķa irür bu meśeldür bişince ĥām 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

2. deli, divane, aklını yitirmiş. 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü ebdāl eyledüm 

G461/3 ķıŝŝa-i leylí vü mecnūnı baŋa aŋmaŋ kim / sevmezin nāķıŝatü‟l-ʿaķlı seven mecnūnı 

G501/4 mecnūn odur ki kendüye ķayd-ı ʿaţím ide / şāhuŋ riʿāyetini gedānuŋ rıżāsını 

G479/3 irimez leylíye şol kimse ki mecnūn olmaz / ʿışķ yolında ķalur fikr ü firāset feresi 
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2.1. divane âşık. 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 

3. meftun. 

M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 

Ş1/48 hilāl ebrūsınuŋ mecnūnı oldum / niçe yıl ʿāşıķ-ı maģzūnı oldum 

mecnūn-ı dil-efgār [1] gönlü yaralı Mecnun║gönlü yaralı divane âşık. 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

mecnūn-ı ʿışķ [1] aşk mecnunu, aşktan aklını kaybetmiş kimse. 

G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

mecnūn-ı lā-yaʿķil [1] aklı başından gitmiş divane. 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 

mecnūn-ı ser-gerdān [1] avare divane. 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-ı ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

mecnūn-ı şeydā [1] derbeder âşık. 

G484/4 bulıtlar gibi bād-ı āhum ile šaġlara düşdüm / gelüp mecnūn-ı şeydāŋı temāşā itseŋ olmaz mı 

mecnūn-ı vādí-i elem [1] elem vadisinin divanesi. 

G464/2 mecnūn-ı vādí-i elemem mašlaʿ-ı ġamem / zencír-i eşküm ile keş-ā-keşdeyem daĥı 

mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān [1] zayıf ve mecalsiz Mecnun. 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

mecnūn eylemek, mecnūn itmek [2] divane etmek, aklını başından almak. 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

1.1. Mecnun‟a döndürmek. 

M44/VII/1ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ģālin díger-gūn eyledüŋ / gūşe-i fürķatde her birini mecnūn eyledüŋ 

mecnūn olmaķ [4] delirmek, aklını kaybetmek, divane olmak║Mecnun‟a dönmek. 

G26/1 nice bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

1.1. divane olmak║(ırmaklar için) coşup taşmak. 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

mecnūn ü şeydā [1] deli divane. 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 
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mecnūn ü dívāne itmek [1], mecnūn ü şeydā ķılmaķ [1] deli divane etmek. 

M36/III/1 hevā-yı ʿışķuŋ idelden beni mecnūn ü dívāne / düşürdüm zevraķ-ı cismi miyān-ı baģr-i hicrāna 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

mecnūn ü ʿuryān eyleye [1] divane ve çıplak eylemek; akıl ve ar kayıtlarından sıyırmak. 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

 mecrūģ 1. yaralı; 2. iddiası çürütülmüş. 

mecrūģ olmaķ [1] yaralanmak║haksızlığı kuvvetli delillerle ortaya konmak, iddiası çürümek. 

G43/5 cerāģat-i elemiyle ģabíbün ey yaģyā / ölümlüsi olalıdan raķíb olur mecrūģ 

3. gönlü yaralı, incinmiş. 

mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā [1] zalim feleğin yayından çıkan oklarla yaralı, incinmiş. 

K29/2 rūģumuz mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā / göŋlümüz vírāne min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd 

 med [1] 

1. elif harfi üzerine yazılan uzatma işareti (آ) 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

medd-i bismi‟llāh [2] Besmele meddi. “Bismillah”ın üzerine konan med işareti. 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

2. uzak. 

medd-i baŝar [1] uzağa bakma║gözün görebileceği/bakışın erebileceği en uzak nokta. 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

 meded [19] “medet!”, “aman!”, “eyvah!”, “elaman!”, “yetiş!” 

K20/41 meded yetiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

M28/I/1 göklere irişdi feryād ile efġānum meded / ķuluŋa ţulm eyleme devletlü sulšānum meded 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G49/1 yāre geçmişler beni birķaç münāfıķlar meded / żāyiʿ oldı bunca yıllıķ āşinālıķlar meded 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazuķlar meded 

G49/4 ĥˇāba varmışken öpermiş dest-i cānānı raķíb / olur imiş uyur ardınca uyanıķlar meded 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 
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G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı behār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

meded eylemek, meded ķılmaķ [3] yetişmek, imdat etmek, yardıma koşmak. 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 

meded allāh meded hey meded allāh meded [5] “medet Allah‟ım medet, hey medet, Allah medet!” 

M16/I/3 n‟ideyin n‟eyleyeyin āh meded vāh meded / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M16/II/3 çāre yoķ kendümi dil-dāruma yār idimezin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M16/III/3 ne ķadar saʿy-i cemíl itdüm ise oldı hebā / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M16/IV/3 ĥasteyem derd ü ġam-ı yār ile cānum sürürin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M16/V/3 elümi al ķoma mey gibi ayaķlarda beni / meded allāh meded hey meded allāh meded 

meded ĥānum meded [5] “medet sultanım, medet!” 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/III/2 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ cānānısın / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/IV/2 hem-dem-i yārān iken hem-ŝoģbet-i cānān iken / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

meded meded [2] “medet, yetişin!”, “medet, elaman!” 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

meded eyvāy meded [2] “medet eyvah medet!” 

M30/III/2 meded eyvāy meded gelmek işi oldı temām / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

meded senden [1] “imdat ve yardım senden”. 

Ş1/12 meded senden meded senden ilāhí / ki sensin pādişehler pādişāhı 

meded yā ʿalí meded [5] “medet ya Ali, medet!” 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded  
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[ayrıca bkz. ʻāh meded vāh mededʼ, ʻhey mededʼ md.] 

 medģ [3] bir kimsenin iyi ve güzel taraflarını övme, övgü. 

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

M2/II/1 bu dergāhuŋ ķabūlidür o kim irşāda ķābildür / cihānda cān ü dilden dil dili medģine ķāʾildür 

1.1. övgü maksatlı şiir. 

M18/V/3 oķıyup yaģyā ķulınuŋ medģini íŝāl idüŋ 

medģ itmek [3] övmek, övgüsünü söylemek. 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

M20/V/1 ben nice medģ idem ki cemālini el bilür 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

medģ olmaķ [2] methedilmek. 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

medģ ü śenālar eylemek [1] övgüler düzmek, övgülerle yüceltmek. 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

 mefĥar  

1. övünç kaynağı, medar-ı iftihar. 

mefĥar-i āl-i ʿOśmān [1] Osmanoğulları‟nın övünç kaynağı, medar-ı iftiharı║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K14/21 şāh-ı ŝıddíķ-dil ü mefĥar-i āl-i ʿośmān / ʿömer-i ʿadl ü seĥā ģayder-i meydān-ı ķıtāl 

mefĥar-i ʿālem [1] kâinatın övünç kaynağı║Hazreti Muhammed. 

K1/38 sulšān-ı ümem baģr-i kerem mefĥar-i ʿālem / sālār-ı ʿacem şāh-ı semerķand ü buĥārā 

2. dış görünüş, suret, zevahir. 

mefĥar-i meʿārif [1] irfanın vücut bulmuş hâli║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/39 ey mefĥar-i meʿārif ü ve‟y maţhar-ı vefā / ey menbaʿ-ı mekārim ü ve‟y mecmaʿ-ı ŝafā 

 meftūģ [1] açık, açılmış. 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

meftūģ ķılmaķ [1] açmak. 

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

meftūn büyülenmişçesine âşık, tutkun, hayran. 
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meftūn itmek [1] âşık etmek, hayran bırakmak. 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

 meger, meger ki(m) 

1. sanki, âdeta, güya. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

K16/43 meger kenʿān ilinde ģażret-i yaʿķūb mānendi / šolupdur keśret-i evlādı ile beyt-i aģzānı 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-ı şāhí 

Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

Ş2/209 meger ķavs-i felek olmış kemānı / atar her yaŋa ebr-i āsümānı 

G64/5 ģālini ʿarż idimez ĥāmūş olur bí-çāreler / kāküli dil-dārumuŋ dil baġı olmışdur meger 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

2. yalnızca, sadece, bir tek, ancak, -d(A)n başka. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

K6/31 deminde her biri ġamdan berí elemden ıraķ / meger ki ʿāşıķuŋ ola firāķ-ı cānānı 

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

Ş2/35 deminde kimse itmez kibr ü kíne / meger ebrū-yı dil-ber bir birine 

Ş2/212 el irmemiş elin öpmege aŝlā / meger āl itmek ile öpe ģınnā 
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G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

3. galiba, herhâlde. 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín  

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

G214/1 meger bímār olupdur çeşm-i tír-endāzı cānānuŋ / kemān ebrūleri şimdi ķara yasın çeker anuŋ 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

meges [2] sinek. 

K11/25 gūyiyā ĥˇān-ı ĥalílu‟llāhı bir niçe meges / ķarnı šoyınca yiyüp bir cānibe itmiş firār 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

 mehābet [7] bakanlarda korku ve çekinmeyle karışık saygı uyandıran heybet, azamet. 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yı cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

mehāret [1] maharet, ustalık, hüner. 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

meģāsin [1] “ģüsn”ün çoğulu; güzellikler║insanın yüzüne güzellik katan sakal ve bıyık. 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

mehd [1] beşik║çiçeklerin çanak yaprakları. 

Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

 mehdí Allah‟ın hidayete eriştirdiği, doğru yolda olan kimse║kıyamete yakın bir zamanda 

gelerek İslam‟ı ve adaleti bütün dünyaya hâkim kılacağı Hazreti Muhammed tarafından bildirilen 



1138 
 

mübarek zat. Tanıklarda “doğru yolda bulunarak ümmete yol gösteren, Mehdî gibi İslam‟ı ve 

adaleti dünyaya hâkim kılan kimse” şeklinde tevriyeli bir kullanım vardır. 

mehdí-i devr [1] zamanın yol göstericisi, Mehdî‟si║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/16 mehdí-i devr ü süleymān-ı zemān şāh-ı cihān / ki açar dest-i duʿāsı ile bāb-ı ţaferi 

mehdí-i devr-i ʿālem [1] bütün dünyanın yol göstericisi, Mehdî‟si║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/20 kāmiʿ-i dív-i ţulem mehdí-i devr-i ʿālem / nūr-ı ʿayn-ı ʿaţamet ġāzí-i ferĥunde-ĥıŝāl 

mehdí-i devrān [1] zamanın/dünyanın yol göstericisi, Mehdî‟si║Kanuni Sultan Süleyman. 

M14/I/1 mehdí-i devrān süleymān-ı zemānumdur benüm / iĥtiyārum seyyidüm şāh-ı cihānumdur benüm 

mehdí-i rūy-i cihān [1] yeryüzünün yol göstericisi, Mehdî‟si║Sultan II. Selim. 

M48/6 ģākim-i emr-i nebí aʿlem-i erbāb-ı hüner / mehdí-i rūy-i cihān sāye-i raģmān ü raģím 

mehdí-i dín-i güzín [1] seçkin dinin Mehdî‟si, sırat-ı müstakim üzere olan yol gösterici║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K3/17 cāmiʿ-i şírān-ı ceng ü mehdí-i dín-i güzín / cān gibi memdūģ olan sulšān-ı ehl-i iķtidā 

mehdí-i ŝāģib-ķırān [1] kutlu Mehdî, sırat-ı müstakim üzere olan yol gösterici║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

meģemmed şāh [1] Muhammed Şah, özel isim. 

G513/2 ey dil aġyār ile gördükçe meģemmed şāhı / ŝalavāt ile ķıl āvāre hemān şeyšānı 

 meh-liķā [5] ay yüzlü, yüzü ay gibi parlak ve ışıklı olan (güzel/sevgili). 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

 meh-manţar [2] ay yüzlü, yüzü ay gibi parlak ve ışıklı olan (güzel/sevgili). 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţarüm 

mühmelāt ü nā-dān [1] sefil, rezil, işe yaramaz kimseler ve cahiller. 

K23/10 ģicābı baģri kenāra getürmedi hergiz / kenāra atdı ķamu mühmelāt ü nā-dānı 

mühmelāt ile memlū ĥalā [1] necaset ile dolu helâ║mal mülk hayaliyle dolu olan kimsenin misali 
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K20/22 ĥalāya beŋzer o kim mehmelāt ile memlū / ĥayāl-i māl ü menāl ile ola māl-ā-māl 

 meh-pāre [1] ay parçası║çok güzel kimse. 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre 

 meh-rū [20] ay yüzlü, yüzü ay gibi parlak ve ışıklı olan (güzel/sevgili). 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yı cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

 meh-šalʿat [1] ay yüzlü, yüzü ay gibi parlak ve ışıklı olan (güzel/sevgili), 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

mekān-ı ehl-i ģāl [1] hâl ehlinin mekânı║Süleymaniye Camii. 

K3/11 mesned-i aŝģāb-ı taķvā vü mekān-ı ehl-i ģāl / maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ cān-fezā vü dil-küşā 

mekān-ı imkān [1] her şeyin mümkün olduğu âlem, olabilirlik âlemi║dünya. 

K9/34 kemāl-i merģametiyle miśāl-i mihr-i cihān / pür itdi pertev-i ʿadli mekān-ı imkānı 

mekān-ı ķalb [1] kalp hanesi, gönül hanesi; gönlün içi. 

K19/37 yörenmez āyíne-i mihre źerre deŋlü ġubār / mekān-ı ķalbüŋe kín olmadı muķím ü mekín 

mekān-ı kān-ı iģsān [2] ihsan madeninin yatağı. 
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║Eyüp Sultan Türbesi. 

M2/IV/1 cihān šurduķça šursun pādişāh-ı āl-i ʿośmāní / ki iģyā eylemişdür bu mekān-ı kān-ı iģsānı 

║sevgilinin/memduhun bulunduğu yer. 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

mekān-ı sālikān [1] salikler mekânı║Süleymaniye Camii. 

K3/29 mesned-i ehl-i münācāt ü mekān-ı sālikān / beyt-i ʿilm ü šūr-ı aģbāb-ı imāmü‟l-enbiyā 

mekān itmek, mekān ķılmaķ [4] yer etmek, yerleşmek. 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

mekānı šayy itmek [1] bir mekânı atlarcasına geçip bir anda başka bir mekâna varmak, mesafeler 

ayaklarının altında dürülmek; tayy-i mekân etmek. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

 mekín [2] bir mekâna oturan, yerleşen, orada daimi olarak bulunan kimse. 

K4/14 mekānı kān-ı ŝafā vü mekíni ehl-i beķā / maķāmı kūy-ı ģabíb ü diyār-ı cānāndur 

K13/25 şevket ile devlet ü rifʿat maķāmında muķím / ģikmet ile ʿizzet ü raġbet mekānında mekín 

mekín itmek [1] yerleştirmek, misafir etmek, ağırlamak. 

K18/27 aŋa şādem ki mekānında mekín itdi beni / ādemüŋ gelmez imiş göŋline cennetde melāl 

 mekr hile, hilekârlık, doğrucu görünerek aldatma; fitne, münafıklık. 

mekr eylemek [1] hile yapmak, düzen kurmak, doğrucu görünerek aldatmak║fitne çıkarmak, 

münafıklık etmek. 

G51/6 cenāb-ı ģaķķa yönel baķma mekr eyleyene / ve le‟l-kerímü baĥílun ve le‟l-ģasūdu yesūd 

 mektūb [3] mektup. 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

mektūb-ı şeríf [1] mübarek, kıymetli mektup. 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

mektūb-ı yār [1] sevgilinin mektubu. 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 
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 melāģat [2] güzellik, tatlılık. 

Ş1/130 melāģat taĥtgāhınuŋ begidür / güzeller güzeli begler begidür 

Ş2/52 melāģat cübbesidür cāna maķŝūd / başum tācıdur āh-ı āteş-ālūd 

 melāģide [1] “mülģid”in çoğulu; mülhitler, Allah‟ı inkâr edenler, dinsizler, imansızlar. 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

 melāl [3] üzüntü, keder, hüzün. 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

 melālet [2] üzüntülü, kederli olma hâli, boynu büküklük. 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

melālet getürmek [1] üzüntü ve keder getirmek, melul etmek. 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

 melāmet kınama, ayıplama, yerme. 

melāmet ehli [1] kınayıp ayıplayanlar, yergide bulunanlar. 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

melceʾ sığınılacak yer, sığınak, penah. 

melceʾ-i ʿālem olmaķ [1] herkesin sığınağı/penahı olmak. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

melceʾ ü maķarr olmaķ [2] sığınılan ve karar kılınan yer olmak. 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

melek-i raģmet [1] rahmet meleği. 

K18/6 beŋzedürler melek-i raģmete teʾlífātın / bir yire cemʿ olan evrāķ-ı kitābı per ü bāl 

melekü‟l-mevt [2] ölüm meleği║Azrail. 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

 melek [30] Allah katında bulunan nurdan yaratılmış, yemeden içmeden münezzeh, 

cinsiyetsiz ruhanilerin her biri. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 
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K2/2 āsitān-ı kaʿbeye ģācíler irdi saʿy ile / āsümānı eyledi gūyā melekler āşiyān 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K12/19 görince ķāmet-i bālāsını felekde melek / sücūd idüp didi sübģāne rabbiye‟l-aʿlā 

K12/35 melek dir ise meleksin saŋa bení ādem / ŝalāģ ü zühd ile olduŋ müsebbiģü‟l-esmā 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

M7/VII/3 leyl ü nehār ʿanber ü kāfūr ü cān-fezā / ķabrindeki melekler elinde baĥūr ola 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

Ş2/84 melekler bu niyāza didi āmín / eġıśní yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

Ş2/221 felek āvāre-i māh-ı celāli / melek pervāne-i şemʿ-i cemāli 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ĥālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

Ş1/98 felekdür ģalķa-i ŝoģbet hemānā / meleklerdür dönen aŝhāb-ı taķvā 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

1.1. melek║sevgili. 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

Ş1/197 melekler vaŝfın itdüm eyleyüp cūş / umarın cānib-i ģaķķa gelem ĥoş 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

melek-i ferruĥ-fāl [1] bahtiyar ve iyi huylu, mübarek kimse║İbn-i Kemal. 

K18/19 źāt-i ferĥunde-ĥıŝāl ü melik-i mülk-i hüner / merdüm-i ķadr-şinās ü melek-i ferruĥ-fāl 

melekü‟l-mevt selāmını egilüp almaķ [1] Azrail‟in selamını eğilip almak║kocamak, ihtiyarlamak, 

iki büklüm olmak; ölüme çok yaklaşmak. 
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G273/1 iki ķat oldı vücūdum ķocadum ķat ķaldum / melekü‟l-mevt selāmını egildüm aldum 

 melek-manţar [2] melek görünümlü, melek yüzlü (güzel/sevgili). 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

 melek-ŝıfat [2] melek huylu, melek gibi olan kimse. 

║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/38 ʿarş-ı ʿaţím gibi bülend oldı himmeti / anuŋ gibi melek-ŝıfatı görmedi beşer 

║Şehzade Mehmed. 

M7/IV/4 ķodı fenāda māmelekin ol melek-ŝıfat / bildi anı ne var ise cāy-i beķāda var 

 melek-símā [1] melek görünümlü; meleklere benzeyen (güzel). 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

 melek-ŝūret [1] melek yüzlü║Mustafa Paşa. 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

 melik [1] hükümdar, padişah. 

G364/5 yaģyā ķulınuŋ māmeleki ol meliküŋdür / el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh 

melik-i mülk-i hüner [1] hüner ülkesinin hükümdarı║İbn-i Kemal. 

K18/19 źāt-i ferĥunde-ĥıŝāl ü melik-i mülk-i hüner / merdüm-i ķadr-şinās ü melek-i ferruĥ-fāl 

 melūl [1] mahzun, üzgün, dertli, boynu bükük. 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

melūl eylemek, melūl itmek [3] melul etmek, üzmek, mahzun hâle getirmek. 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

melūl olmaķ [1] üzgün, dertli, neşesiz ve boynu bükük olmak. 

G371/2 melūl olur görimez āfitāb-ı dídāruŋ / kişide ʿayn-ı seʿādet olınca uyĥuda 

 memālik [1] bir hükümdarın hâkimiyeti altında olan toprakların tamamı. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

 memālik-sitān [1] ülkeler fetheden, fatih║Kanuni Sultan Süleyman. 

K12/17 şeh-i cihān ü memālik-sitān süleymān ĥān / ki ķulınuŋ ķulıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

 memāt [2] ölüm. 

K20/28 fenā bulur beşeriyyet bu çār ʿunŝurda / memātuŋa melekü‟l-mevt eyler istiʿcāl 
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G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

 memdūģ [2] övülmüş, methedilmiş; beğenilen, aziz tutulan, övgüye değer olan. 

K3/17 cāmiʿ-i şírān-ı ceng ü mehdí-i dín-i güzín / cān gibi memdūģ olan sulšān-ı ehl-i iķtidā 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

memdūģ-ı ʿālem olmaķ [1] dünyanın/herkesin beğenisini ve övgüsünü kazanmış olmak. 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

memdūģ-ı kāʾināt [1] dünyanın/herkesin beğenisini ve övgüsünü kazanmış olan║ismi 

belirtilmeyen memduh. 

K24/38 ey gülşen-i meʿārif ü ey menbaʿ-ı kemāl / memdūģ-ı kāʾināt ü delíl-i reh-i ĥudā 

 memerr yol, geçit. 

memerr-i nās [1] herkesin geçtiği yol, işlek yol, geçit. 

K26/18 memerr-i nās buz olmış miśāl-i mestāne / šurımaz ayaġı üstinde pādişāh ü gedā 

 memi [10] Memi; özel isim. 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

memi şāh [2] Memi Şah, özel isim. Edirne Şehrengizi‟nde bu adı taşıyan iki ayrı dilber vardır. 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

memi şāhum [11] “Memi Şah‟ım” 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 
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M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

 memlū [3] dolu. 

K20/22 ĥalāya beŋzer o kim mühmelāt ile memlū / ĥayāl-i māl ü menāl ile ola māl-ā-māl 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-ı kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 

 meʾmūr [1] birinin emri altında bulunan kimse. 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

 men kāne fi‟d-dünyā [1] “kim dünyada … oldu (zannederse…)”; “Kim Allah‟ın ona 

dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya/tavana bir ip atsın 

ve kessin; sonra baksın bakalım, bu yaptığı onun canını sıkan şeyi giderebilecek mi?” (Hacc, 

15‟ten lafzen iktibas), 

G124/6 çeşmüŋe kühl-i baŝar men kāne fi‟d-dünyā yiter / gözi açuķlardan ol her laģţa bu esrārı gör 

 menʿ birinin bir şeyi yapmasına engel olma, önünü kesme, yasak etme, caydırma, 

alıkoyma. 

menʿ eylemek, menʿ itmek [5] menetmek, engellemek, alıkoymak, yasaklamak, caydırmak. 

Ş2/270 raķíbi dögmeden menʿ itdügi ģín / ķurıdur ādemüŋ ķanın iligin 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

 menāl mal mülk║maddiyat. 

menāl-i maʿŝıyet [1] insanı günaha, isyana sürükleyen mal mülk. 

K20/21 menāl-i maʿŝıyet ile nice olur ģālüŋ / olursa kíse-i mālüŋ selāsil ü aġlāl 

menāl ü māl [2] mal mülk, sahip olunan dünyevî şeyler. 

G155/4 gözümden çıķdı yaşum gibi dünyā ʿāşıķ olaldan / menāl ü māli dünyānuŋ baŋa lāt ü menāt olmaz 

G419/5 fāriġü‟l-bāl ol menāl ü māldan ey ĥˇāce gel / ķalmadı bāķí bilürsin çünki dünyā kimseye 

menāl ü mālini seyl itmek [1] neyi var neyi yoksa akıtmak; bütün servetini harcamak. 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

menār [10] minare. 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 
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K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 

K4/19 iki ķanatlu ķapular kitāb-ı esrārı / menārı nāme-i ģikmet rümūzı pinhāndur 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

menāŝıb [1] “manŝıb”ın çoğulu; mansıplar, makamlar, mevkiler, rütbeler. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

 menāzil [1] “menzil”in çoğulu; menziller, konaklama yerleri, istirahatgâh. 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

 menbaʿ [1] kaynak, bir şeyin zuhur ettiği yer; bir vasfın kaynağı durumunda olan kimse. 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

menbaʿ-ı aĥlāķ-ı muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed) ahlâkının menbaı║en üstün, en 

seçme, en halis ahlâkın menbaı║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/36 cism-i şerífi mašlaʿ-ı ĥurşíd-i maʿrifet / resm-i lašífi menbaʿ-ı aĥlāķ-ı muŝšafā 

menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān [1] Müstean olan (=kendisinden yardım dilenen) Allah‟ın lütuflarının 

menbaı║ Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/10 ibn-i celāl ü mihr-i kerem müşterí-kemāl / kān-ı kemāl ü menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān 

menbaʿ-ı kemāl [1] kemal menbaı, faziletler menbaı║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/38 ey gülşen-i meʿārif ü ey menbaʿ-ı kemāl / memdūģ-ı kāʾināt ü delíl-i reh-i ĥudā 

menbaʿ-ı mekārim [1] güzel huy ve ahlâkın, beğenilen özelliklerin menbaı║ismi belirtilmeyen 

memduh. 

K24/39 ey mefĥar-i meʿārif ü ve‟y maţhar-ı vefā / ey menbaʿ-ı mekārim ü ve‟y mecmaʿ-ı ŝafā 

menbaʿ-ı niʿam [1] lütuflar menbaı║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/25 bālā-himem muģíš-i kerem menbaʿ-ı niʿam / āb-ı ruĥ-ı efāēıl ü ser-çeşme-i hüner 

menbaʿ-ı seĥā [1] cömertlik menbaı║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/25 yaʿní ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet / baģr-i ʿašā vü māh-ı vefā menbaʿ-ı seĥā 

menbaʿ-ı sırr-i kerāmet [1] keramet sırrının menbaı║Sultan I. Murad. 

M3/IV/4 menbaʿ-ı sırr-i kerāmet mecmaʿ-ı ehl-i ŝafā / mašlaʿ-ı nūr-ı vilāyet olmış idi ģażreti 



1147 
 

 menfūr [3] nefret edilen, nefret uyandıran, ikrah edilen. 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

K11/22 kāmil ü dānā gibidür būy-i raʿnā ile gül / cāhil ü nā-dān gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

M1/I/9 menfūrum oldı cāní olanlar / cān ü göŋülden didüm hemānā 

menfūr-ı aĥyār olmaķ [1] hayırlı, olgun, faziletli kimseleri kendinden nefret ettirmek. 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 

menfūr-ı ʿālem olmaķ [1] herkeste nefret uyandırmak; herkes tarafından ikrah edilmek. 

G439/2 ʿāşıķlaruŋa ʿadl ideli ey şeh-i cihān / menfūr-ı ʿālem oldı raķíbüŋ sitem gibi 

menfūr-ı cān [1] bütün kalple nefret edilen║Rafızîler. 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

mennān [1] Allah‟ın “kullarına hadsiz hesapsız nimetler veren, onlara sınırsız ihsanda 

bulunan” sıfatı. Aşağıdaki tanıkta Süleymaniye Camii‟nin sütunlarından birinde kufi hat ile 

yazılmış “Mennân” isminden bahsedilmekte ve Kâbe‟deki üç ağaç sütundan aynı adı taşıyan 

sütuna telmih yapılmaktadır. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

 mensūb [2] bir şeye/yere/kimseye bağlı bulunan, tâbi. 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 

mensūbāt [1] “mensūb”un çoğulu; mensuplar, bağlılar. 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

menşūr [1] vezaret, beylerbeyilik, müşirlik gibi atamalarda verilen padişah fermanı. 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

menzil-i bālā [1] yüce menzil. 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

menzil-i ednā [1] en alçak menzil. 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

menzil-i ehl-i münācāt [1] münacat ehlinin menzili/makamı║Süleymaniye Camii. 

K3/9 menzil-i ehl-i münācāt ü maķām-ı sācidān / eşref ü zíbā kemāl-i ģüsnine olmaz behā 

menzil-i ʿışķ [1] aşk menzili. 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 
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menzil-i miģnet [1] mihnet menzili, mihnet konağı. 

M10/I/3 dār-ı dünyā cāy-i fürķat menzil-i miģnet gibi / devleti bir ālet-i hengāme-i zaģmet gibi 

menzil-i maķŝūd [12] maksat menzili, varılması amaçlanan yer. 

K3/12 cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā mevķiʿ-i ehl-i niyāz / kaʿbe-i cān menzil-i maķŝūd ü cāy-ı ilticā 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

M10/V/3 ĥāšıruŋı eyle vaģdet-ĥāne-i rāy-i resūl / maķŝad-ı aķŝāyı gözle menzil-i maķŝūdı bul 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa  

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

G262/1 vilāyetlerde gezdüm gün gibi seyr-i cihān itdüm / irişdüm menzil-i maķŝūduma šayy-i mekān itdüm 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

G496/4 ʿāşıķ oldum yolda ķaldum yavı ķıldum kendümi / yā ilāhí menzil-i maķŝūda íŝāl it beni 

menzil-i maķŝūd-ı ʿālem [1], menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt [1] cümle âlemin/herkesin ulaşmayı 

arzuladığı menzil; herkesin varmak istediği yer. 

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

K24/35 ʿālí maķāmı menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt / źāt-ı be-nāmı ʿizzet ile kaʿbe-i recā 

menzilini bürc-i ĥāk itmek [1] menzilini toprak burcu etmek║menzilini toprak etmek║toprağa 

düşürmek║öldürmek, canını almak. 

M7/II/4 bir gün olur ki menzilini bürc-i ĥāk ider / dimez buŋa yüzi gün aŋa alnı ay imiş 

 merd [3] er kişi, adam, yiğit. 

K32/4 merd olan ġayret idüp šutdı selāmet yaķasın / ġam degül başına dermānsuz olan ķalsa yayaķ 

M3/V/1 merd olan yoķluķda yoķlar kāʾinātuŋ varını / bu cihāndan göz yuman gördi ģaķuŋ dídārını 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

merd-i ʿālí-himmet [1] yüce himmetli insan; gayreti çok olan Hak eri. 

G122/2 ʿāfitāb-ı ʿışķı ile merd-i ʿālí-himmetüŋ / gökdeki pervín elinde subģatü‟l-envār olur 

merd-i faķír [1] fakir kimse; gariban. 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

merd-i ġaríb [4] garip, zavallı, acınacak durumdaki insan; gariban. K22/17 hariç, tanıkların 

tamamında “kimsesizlik” vurgusu da vardır. 
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K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K20/46 benefşe gibi šutup bāġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

K22/17 bir benüm gibi ķanı merd-i ġaríb ehl-i ʿıyāl / lāyıķ-ı merģamet-i ʿālem ü maţlūm-ı cihān 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

merd-i ʿísā-nefes [1] İsa nefesli kimse. 

G128/1 merd-i ʿísā-nefese māʾide-i rāz gelür / dil dilinden ķulaġına anuŋ āvāz gelür 

merd-i maġrūr [1] gururlu, kibirli kimse. 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāl [1] övülecek hasletlere sahip zat. 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

merd-i meydān [8] meydanın eri║yiğit, bahadır. 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

M21/I/2 sālik-i rāh-ı ĥudāyuz evliyā hem-rāzıyuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/III/2 şeh-per-i ʿanķā-yı ķāfuŋ ʿaynıdur sorġucumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/V/2 ġāzíler dergāhı ey yaģyā yüce dergāhdur / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

merd-i meydān-ı ġazā [2] savaş meydanının eri║yiğit, bahadır. 

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/1 celís-i muŝšafādur bu enís-i murteżādur bu / emír-i ēarb ü ģarb ü merd-i meydān-ı ġazādur bu 

merd-i nūrāní [1] nurlu, mübarek zat. 

M13/IV/4ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

merd-i šaríķ-i aŝfiyā [1] gönlü saf, temiz, doğru yolu tutan salik. 

G499/3 faķr ü fenāyı ģāl iden merd-i šaríķ-i aŝfiyā / ŝunmadı māh-ı nev gibi ellere cer çerāġını 

merd ise meydāna gelsün [1] “yiğitse meydana çıksın”, “hodri meydan!”. 

G400/3 merd ise meydāna gelsün rüstem-i zālem diyen / cānı var ise šutışsun āteş-i hicrān ile 

merd iseŋ [1] er isen, adamsan. 

G438/4 ţāhirin maʿmūr idenler bāšının eyler ĥarāb / merd iseŋ zerrín libās ile šonanma zen gibi 

 merdān “merd”in çoğulu; mertler, yiğitler, bahadırlar. 
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merdān-ı ĥūn-ríz [1] kan dökücü yiğitler. 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

 merdāne [2]  

1. yiğit, bahadır, dilaver║gazi. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

2. yiğit gibi, korkusuzca, sadıkane. 

G186/3 kerbelā-yı ģüsnüŋüŋ meydānına ey ĥulķı ģasen / başumuz šop eyleyüp merdāne gelmişlerdenüz 

 merdūd [2] reddedilmiş, geri çevrilmiş, kabul edilmemiş, makbul görülmemiş. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

merdūd eylemek, merdūd itmek [2]  

1. kovmak, reddetmek. 

Ş2/79 ķapuŋdan eyleme yaģyāyı merdūd / teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟l-cūd 

2. önce cerh etmek, sonra defetmek. 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdını merdūd itdüm 

merdūd olmaķ [1] kovulmak, defedilmek. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

merdūd-ı ģaķ [1] Allah‟ın reddettiği, kabul etmediği, makbul görmediği. 

M1/I/8 merdūd-ı ģaķķı maķŝūd idinme / dünyāyı sevme lā-ĥayre fíhā 

merdūd-ı maʿbūd [1] Allah‟ın reddettiği, kabul etmediği, makbul görmediği. 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

 merdüm [1] insan, adam. 

Ş2/14 olur ķadr ile merdüm dürr-i meknūn / virür idrāk-i pāk ü šabʿ-ı mevzūn 

merdüm-i ʿālí-naţar [3] yüce nazarlı zât. 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

merdüm-i díde [1] gözbebeği. 

G189/4 merdüm-i dídemi hergiz görecek gözüm yoķ / aġlayup eyleyeli ʿāleme esrārumı fāş 

merdüm-i dünyā-perest [1] dünyaya tapan kimse. 
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K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

merdüm-i gülzār [2] gül bahçesinin hakanı. 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

Ş2/92 gül-i ter merdüm-i gülzār olmış / aŋa nergesler altun girde bāliş 

merdüm-i ķadr-şinās [1] değerli insanların kadrini bilen, onlara lâyık oldukları kıymeti veren zarif 

kimse║İbn-i Kemal. 

K18/19 źāt-i ferĥunde-ĥıŝāl ü melik-i mülk-i hüner / merdüm-i ķadr-şinās ü melek-i ferruĥ-fāl 

 merdümek [1] gözbebeği. 

G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

 merfūʿ yükseltilmiş, izzetli║Arapça gramerde sonu ötre ile biten isim veya fiil. 

merfūʿ itmek [1] yükseltmek, yüceltmek, izzete eriştirmek║merfu isim/fiil hâline getirmek. 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

 merġūb [2] rağbet gören, el üstünde tutulan; beğenilen, istenilen. 

M38/IV/1 ehl-i diller arasında cān gibi merġūbdur / bí-naţír ü bí-miśāl ü bí-bedel maģbūbdur 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

merġūb itmek [1] rağbet görmesini sağlamak, revaç kazandırmak; itibar sahibi etmek. 

G99/6 cūd ile ĥātem gibi ol iller içinde be-nām / ādemi merġūb iden ʿālemde adı ŝanıdur 

merġūb olmaķ [1] rağbet edilmek, revaç bulmak, beğenilip itibar görmek. 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

merġzār [1] çayırlık, çimenli ve sulak yer. 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

merġzār-ı dehr [1] dünya çimenliği║bütün dünya. 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

 merģabā [6]  

1. Arapçada “genişlik, bolluk olsun” anlamlarına gelen, “iyi günler/selam/günaydın” yerine 

kullanılan selamlama sözü. Şiirde metholunan kimselere; gelmesi, gerçekleşmesi beklenen soyut 

durumlara hitaben kullanılır. 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

G3/5 ĥāk-i pāyuŋa irişmek íd-i eēģādur hemān / merģabā ey āfitāb-ı bürc-i devlet merģabā 

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 
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2. musafaha. 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

merģabā eylemek, merģabā itmek, merģabā ķılmaķ [11] selam vermek, selamlaşmak, 

merhabalaşmak. 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

K24/51 el virür idi dest-i seʿādet baŋa hemān / alup elümi lušfuŋ eli itse merģabā 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

G36/1 merģabā itmez geçer cānān elinden el-ġıyāś / el-ġıyāś ol ţālim ü fettān elinden el-ġıyāś 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

G165/1 merģabā ķıldı šokınmadın geçen cānānumuz / göŋlümüŋ şāhínini aldı ele sulšānumuz 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

G454/2 āh kim cumʿa nemāzında yüzüme baķmadı / merģabā itmek baŋa cānāna lāzım gelmedi 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 

merģabāsuz [1] selam vermeden. 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

merģabāya el uzatmaķ [2] musafaha için el uzatmak. 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

 merģamet [3] acıma, esirgeme, şefkat, yardım isteği duyma. 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 

G21/2 ʿışķuŋla nā-tüvān ü żaʿíf olduġum benüm / bir gün ola ki merģametüŋe ola sebeb 

G23/4 ĥˇār ü ģakír olduġumı isterin / şāyed olam merģametine sebeb 

 merģūm [2]  

1. Hakk‟ın rahmetine kavuşmuş kimse, rahmetli║Şehzade Mustafa. 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

1.1. merhum║maktul║sevgilinin rahmetini, merhametini görmüş âşık. 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

 meric [1] Meriç nehri.  
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Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

meríc ü tunca [2] Meriç ve Tunca nehirleri. 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 

Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

 merķad [2] mezar. 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

 mertebe [1] derece, makam, rütbe. 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

mertebe-i dünyā [1] dünya mertebesi, dünyada sahip olunan makam mevki. 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

 merve [1] Mekke‟de hacıların sa‟y adı verilen ibadeti yapmak için arasında yedi kez 

gidip geldikleri iki tepeden biri.  

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

 meryem [1] Hazreti İsa‟nın annesi. 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

 mesācid [1] “mescid”in çoğulu; mescitler, camiler. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

 mesāfe [1] uzaklık, ara. 

M4/III/6 ġāfil me-bāŝ ķavl-i resūl ile ʿāmil ol / dünyā mesāfesinden ıraġ ol cinān gibi 

 mescid [7] Müslüman mabedi, cami. 

K3/8 mescidi cemʿiyyet-i ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

mescid-i aķŝā [8] Kudüs‟te Süleyman Peygamber tarafından yaptırılan ve Müslümanlarca kutsal 

kabul edilen cami, Beytü‟l-mukaddes. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 
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K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-ı pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

M10/IV/3 ķāf gibi iʿtikāfı mescid-i aķŝāsıdur / göz göre ʿayn-ı ķanāʿat díde-i bínāsıdur 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

G446/2 mürşid-i aŝģāb-ı dín ʿābid-i ehl-i yaķín / cāmiʿ-i aģbāb olur mescid-i aķŝā gibi 

 meśel [9] 

1. atasözü, deyim, deyiş. 

K2/12 ĥašš-ı müşgínüŋ gelelden fāş olur derd-i derūn / dostum eski meśeldür ʿışķ ü müşg olmaz nihān 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

Ş2/132 göŋül mürġin şikār itse maģaldür / ķuşı ķuş ile avlarlar meśeldür 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

G64/7 ġam degül yaģyā nigāra görmedin gelse raķíb / bu meśeldür kim izā cāʾe‟l-ķażā amye‟l-baŝar 

2. benzer, örnek, timsal. 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

G220/5 ne vücūduŋ var ola dāʾire-i ʿālemde / yoķ ģiŝābında olan noķšaya beŋzer meśelüŋ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

 meśelā [9] örnek olarak, misal olarak, söz gelişi. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 

 mesíģ, mesíģā [9] Hazret-i İsa. Elini sürdüğü hastaların şifa bulmasından kinaye olarak 

bu ismi almıştır. 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 
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Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

Ş2/87 göz açup ʿāleme ešfāl-i gülzār / mesíģāveş ķılur mehd içre güftār 

G28/4 işigüŋde lebüŋ aŋılsa mesíģā dirilür / ʿaceb olmaz güzelüm gökden iner çünki laķab 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G134/7 ģayāt ābına beŋzer cān baġışlar ʿārif-i cāna / mesíģā remzini işʿār iden eşʿār-ı yaģyādur 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

mesíģ-i cān-fezā [1] cana can katan İsa║sevgili.  

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 

mesíģ-i śāní [1] ikinci Mesih; ikinci bir Mesih║Can Memi. 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

mesíģālıġ itmek [1] Hazreti İsa‟ya benzemek, dünya bağlarından sıyrılarak onun gibi yaşamaya 

çalışmak. 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

 mesíģ-dem, mesíģā-dem [1] Mesih nefesli; nefesi Hazreti İsa gibi hayat 

bahşeden║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/18 mūsā-kelām ü ĥıżr-ĥıŝāl ü mesíģ-dem / ʿośmān-ģilm ü sāye-i envār-ı kirdigār 

 mesíģ-leb, mesíģā-leb [3] Mesih dudaklı; dudakları Hazreti İsa gibi hayat bağışlayan. 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G498/4 cānum o dem yirine gele ey mesíģ-leb / gelseŋ mezārum üstine ŝalını ŝalını 

 mesíģí [1] Yahya‟nın çağdaşlarından Edirne Şehrengizi şairi Mesîhî (ö. 1512). 

Ş1/203 bu şehr-engízümüŋ aķrānı yoķdur / mesíģí sözlerinüŋ cānı yoķdur 

meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím olmaya [1] “meskeni ne Firdevs ne de Naim cennetleri olsun”; 

“cehenneme gitsin” anlamında beddua║Rüstem Paşa için. 

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

 mesken [5] yerleşilen, daimi olarak ikâmet edilen yer. 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G234/4 ādeme ʿayn-ı ʿinād ile naţar ķılmayalum / ķılalum kendümüzi meskenete mesken gel 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 
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G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 

mesken-i ʿālí [1] yüce mesken, yüce menzil. 

G456/3 ŝaff-ı niʿāli mesken-i ʿālí taŝavvur it / šoġrulma yirlerüŋ yücesine duĥān gibi 

mesken idinmek, mesken itmek, mesken ķılmaķ [7] mesken tutmak; bir yere yerleşerek daimi 

olarak orada bulunmak. 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķuŋ ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G452/3 ʿāķil iseŋ ĥāneķāh-ı meskenetde mesken et / bí-vücūd ol ʿālem-i vuŝlatda olan ġam gibi 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni  

 meskenet [3] 

1. tevazu, alçakgönüllülük, iltiyam. 

K26/26 sözi güherlerini çünki gūşvār itdüm / öpüp mübārek elin meskenetle didüm aŋa 

meskenet ü iltiyām-ı tām [1] eksiksiz hürmet, boyun eğiş ve tevazu. 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām  

2. tas. varlık duygusundan sıyrılma, kendisinde hiçbir varlık görmeme, gerçek zenginin Allah 

olduğunun ve kulun daima ona muhtaç bulunduğunun bilincinde olma. 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

G234/4 ādeme ʿayn-ı ʿinād ile naţar ķılmayalum / ķılalum kendümüzi meskenete mesken gel 

 mesned [2] 

1. dayanılan, güç alınan şey ya da kimse, penah. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

2. makam, mesnedgâh. 

mesned-i aŝģāb-ı taķvā [1] takva sahiplerinin makamı║Süleymaniye Camii. 

K3/11 mesned-i aŝģāb-ı taķvā vü mekān-ı ehl-i ģāl / maʿbed-i sulšān-ı ŝādıķ cān-fezā vü dil-küşā 

mesned-i ehl-i münācāt [1] sürekli Allah‟a yalvarıp onu zikredenlerin makamı║Süleymaniye 

Camii. 

K3/29 mesned-i ehl-i münācāt ü mekān-ı sālikān / beyt-i ʿilm ü šūr-ı aģbāb-ı imāmü‟l-enbiyā 
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mesned ü meʾvā [1] dayanılacak ve sığınılacak yer║Semiz Ali Paşa‟nın eşiği. 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

 meśneví [1] Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî‟nin meşhur eseri. 

Ş1/94 oķıyup meśnevísin meśneví-ĥˇān / šaķar gūşına ĥalķuŋ dürr-i meknūn 

 meśneví-ĥˇān [1] Mevlânâ‟nın Mesnevî‟sini okutup şerh eden kimse. 

Ş1/94 oķıyup meśnevísin meśneví-ĥˇān / šaķar gūşına ĥalķuŋ dürr-i meknūn 

 mesrūr [2] sevinçli, neşeli, şen. 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

mesrūr olmaķ [1] neşelenmek, şenlenmek, açılmak. 

K19/35 göŋül cemāl-i şerífüŋsüz olımaz mesrūr / behār ile açılur ʿādetā gül-i nesrín 

 mest [3] sarhoş, kendinden geçmiş. 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

G504/6 šaríķ-i naţm ü neśrüŋ baģr ü berrüŋ pehlevānıyuz / şerāb-ı ʿışķ ile mestüz tehí olmaz bu meydān hey 

mest eylemek, mest itmek [3] sarhoş etmek, kendinden geçirmek. 

Ş2/234 düşürür ayaġa pír ü cüvānı / şerāb-ı laʿli mest eyler cihānı 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

mest iltüp melāmet getürmek [1] sarhoş götürüp rüsva getirmek. 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

mest olmaķ [2] sarhoş olmak. 

G336/3 dime mest olup ayaķ seyrini itdügümüzi / kim ne dirse disün elden ķoma inkārı ŝaķın 

1.1. sarhoş olmak, kendinden geçmek. 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

mest-i cām-ı ʿışķ [4] aşk kadehinin sarhoşu. 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

mest-i cām-ı vaģdet [1] vahdet/birlik kadehinin sarhoşu. 
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G94/2 gözi açuķlarla manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / mest-i cām-ı vaģdeti bí-bāk ü bí-pervā görür 

mest-i elest [1] Elest meclisinin sarhoşu. 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 

mest-i ĥarāb olmaķ <MÇ‟de „mest ü ĥarāb‟> [1] körkütük sarhoş olmak. 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

mest-i ĥumār [2] içkinin verdiği sarhoşluğun ve sersemliğin etkisi altında olan. 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

Muk7/8 ĥānesinde erāźil ile içüp / ne revādur ki ola mest-i ĥumār 

mest-i ʿışķ [2] aşk sarhoşu, aşkla kendinden geçen. 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

mest-i ilāhí [2] ilahi (aşk) sarhoşu. 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

mest-i mey-i erġavān [1] erguvan şarabının sarhoşu. 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

mest-i mey-i ʿiŝyān [1] isyan şarabının sarhoşu. 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

mest-i mey-i maʿŝıyet [1] günah/isyan şarabının sarhoşu. 

G502/3 baķma her mest-i mey-i maʿŝıyete bilmeze ur / šoġru yolı ķoyup egriye giden nā-dānı 

mest-i nāz [1] naz sarhoşu. 

G473/1 o mest-i nāzı ŝanmaŋuz yürür geh šoġru gāh egri / nihāl-i ķaddini irdükçe eyler bād-ı āh egri 

mest ü bí-bāk itmek [1] sarhoş edip cesaret vermek. 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

mest ü bí-hūş [1] sarhoş olup aklı başından gitmiş hâlde bulunan. 

G114/5 cümle ʿālemden teʿalluķ riştesini kesdiler / cām-ı ʿışķı nūş idenler mest ü bí-hūş oldılar 

mest ü ģayrān [2] sarhoş ve kendinden geçmiş. 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

G220/7 ģörmet it sālik-i mecźūba ki anuŋ gibiler / mest ü ģayrānlarıdur ʿālem-i bezm-i ezelüŋ 

mest ü lā-yaʿķıl itmek [1] sarhoş edip aklını başından almak. 

G204/1 mest ü lā-yaʿķıl ider ādemi cām-ı cem-i ʿışķ / geçürür iki cihāndan kişiyi ʿālem-i ʿışķ 
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mest ü lā-yaʿķil ü dívāne [1] kendinden geçmiş, aklı başından gitmiş, divane. 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān [1] sarhoş, akılsız, deli ve şaşkın. 

G156/1 ķayd-ı dünyāya esír olanı ģayvān bilürüz / mest ü lā-yaʿķíl ü dívāne vü ģayrān bilürüz 

mest ü mecnūn eylemek [1] sarhoş edip aklını başından almak. 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

 mestān [2] “mest”in çoğulu; sarhoşlar. 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

 mestāne [3] 

1. sarhoş bir şekilde, kendinden geçmiş hâlde. 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

2. sarhoşlar gibi. 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

mestāne yürimek [1] sarhoş (gibi) yürümek, dik duramadan yalpalayarak yürümek. 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

3. sarhoş. 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

mestāne-i cām-ı maģabbet [2] aşk kadehinin sarhoşu, aşk şarabıyla kendinden geçen. 

Ş2/53 olup mestāne-i cām-ı maģabbet / irişdi ĥāne-i ʿaķluma ġāret 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

mestāne-i ʿışķ [2] aşk sarhoşu, aşkla kendinden geçen. 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

 mestūr [1] 

1. üzeri örtülmüş, örtülü. 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

mestūr olmaķ [1] saklı kalmak. 

G333/4 dūd-ı āhumdan ʿıyān olursa olsun derd-i yār / ʿışķ odı ĥākister-i cismümde mestūr olmasun 

2. kalpte gizli olan. 
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mestūr itmek (bir şeyi) [1] kalbinde gizlemek. 

G79/1 rind olan maʿşūķını fāş eylemez mestūr ider / ġayriler ʿışķ ile emmā kendüyi meşhūr ider 

mesʾūl yaptığı ya da yüklendiği iş ve davranışlar için hesap vermek durumunda olan 

kimse, sorumlu. 

mesʾūl olmaķ (bir şeyden) [1] sorumlu tutulmak; (mahşerde) suale çekilmek. 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 

 meşaķķat [1] mihnet, zorluk, güçlük, sıkıntı, zahmet. 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

 meşāyiĥ [1] “şeyĥ”in çoğulu; şeyhler. 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

 meşġūl [1] bir işle uğraşan, bütün ilgisini, dikkatini ve gayretini o iş üzerinde 

yoğunlaştıran. 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

meşġūl eylemek (birini bir şeye) [1] başka hiçbir şeyle ilgilenemeyecek surette bütün ilgisini, 

dikkatini ve gayretini (o şeye) sarfettirmek. 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

meşġūl olmaķ [6] bütün ilgisini, dikkatini ve gayretini bir iş üzerinde yoğunlaştırmak. 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

M12/I/4 ģamde meşġūl oldılar aʿlā vü ednāmuz bizüm / bir behār-ı şādmānídür bu inşāmuz bizüm 

G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

M7/I/8 yırtup yüzini aġladı māh-ı felek-zede / meşġūl oldı mātem-i sulšān meģemmede 

 meşhed [4] şehit mezarı. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

 meşhūd müşahede edilen, gözle görülen║idrak edilen. 

meşhūd itmek (bir şeyi) [1] gözle görmek, müşahede etmek║idrak etmek, ulaşmak, erişmek. 

G270/3 cūd ile oldı cemāl issi vücūd āyínesi / dildeki şāhid-i maķŝūdumı meşhūd itdüm 
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 meşhūr [2] 

1. şöhret sahibi, herkesçe bilinen, adı duyulmuş. 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

2. anlı şanlı (olan). 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

… ile meşhūr olmaķ [4] … ile tanınmak, bilinmek. 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

meşhūr olmaķ [1] şöhret bulmak, adı sanı her tarafta duyulmak. 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

meşhūr-ı āfāķ olmaķ [2] şöhreti ufuklara ulaşmak, şöhreti dünyayı kaplamak. 

1. herkes tarafından tanınır, bilinir olmak; … (ile) nam salmak. 

Ş2/281 birisi muŝšafādur ĥān-ı ʿuşşāķ / olupdur zühd ile meşhūr-ı āfāķ 

2. âlemin diline düşmek. 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

meşhūr-ı cihān [1] âleme nam salmış. 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-ı cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

meşhūr-ı nās [1] insanlar tarafından bilinen, herkesin tanıdığı. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-ı nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

meşhūr ü nāmdār [1] şanlı şöhretli. 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 

meşhūrdur ki [1] “(şu söz) herkesçe bilinir ki/meseldir ki” 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

 meşreb [1] yaradılış, tabiat, mizaç, karakter. 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

 metāʿ [2]  

1. başta kumaş olmak üzere alınıp satılan her türlü kıymetli eşya, ticari mal. 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 
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G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

2. maddi manevi sermaye, servet. 

metāʿ-ı cān [1] can metaı. 

G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

metāʿ-ı ġayr [1] başka meta║masiva. 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

metāʿ-ı ģüsn [1] güzelik metaı. 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

metāʿ-ı vuŝlat [1] vuslat metaı, vuslat kumaşı. 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

meʾvā [1] mesken, makam, tahtgâh. 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

meʾvā eylemek, meʾvā ķılmaķ [5] mesken etmek, yerleşmek. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

K1/18 biŋ cān ile oldı ģamel ü śevr aŋa ķurbān / evvelki gögi ķıldı ķamer gibi çü meʾvā 

K26/9 ŝadālar eyler iken her maķāmdan bülbül / maķām-ı gülşeni ķıldı ġurāblar meʾvā 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

mevālí [2] Osmanlı devlet yapılanmasında mevleviyet mertebesine ulaşmış yüksek 

âlimler, mollalar ve büyük kadılar. 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

mevālí-i rūm [1] Osmanlı‟nın en yüksek dereceli âlimleri, Osmanlı uleması. 

M6/III/8 ne bezm bezm-i meʿāní ne ʿıyş ʿıyş-i ʿulūm / ki baģś iderdi gelüp bir yire mevālí-i rūm 

 mevc [3] dalga. 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G108/3 yārüŋ ebrūsı gibi baģr-i melāģat mevcidür / yaraşur olursa manţūr-i ülü‟l-ebŝār şiʿr 

mevc-i baģr-i ģayret [1] hayret denizinin dalgası. 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

mevc urmaķ [5] dalgalanmak.  
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K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

 mevcūdāt [1] varlıklar, yaratılmışlar. 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

 mevķiʿ yer, mahal. 

mevķiʿ-i ehl-i niyāz [1] Allah‟a yakaranların, el açıp dua edenlerin mevkii║Süleymaniye Camii. 

K3/12 cāmiʿ-i aģbāb-ı taķvā mevķiʿ-i ehl-i niyāz / kaʿbe-i cān menzil-i maķŝūd ü cāy-ı ilticā 

 mevlā [5] sahip, efendi; Allah. 

K1/9  ol gice gelüp iki cihān faĥrine cibríl / lušf ile didi saŋa selām eyledi mevlā 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

Ş1/67 bu imiş ķısmet-i naģnu ķasemnā / cefāya lāyıķ itmiş bizi mevlā 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-i vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

mevlā raģmetin ziyāde ide [1] “Allah ona rahmetini ziyade etsin”, “Allah ona gani gani rahmet 

eylesin”, hayırdua. 

M8/VII /5  enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

mevlā saŋa ʿömr uzunlıġını virsün [1] “Allah sana ömür uzunluğu versin”, “Allah ömrünü uzun 

etsin”, hayırdua. 

G324/4 yirde yatduķça begüm ʿāşıķ-ı üftādelerüŋ / ʿömr uzunluġını virsün saŋa mevlā diyesin 

mevlā … üstinden ırmasun [1] “Allah (onu) …n(I)n başından eksik etmesin”, hayırdua. 

K6/37 muģammed ümmeti üstinden ırmasun mevlā / o ʿadl ü dād ü kerem issi şems-i iģsānı 

mevlāya ŝalmaķ [1] Allah‟a havale etmek. 

G116/5 ser virdi sırr virmedi ser-cümle evliyā / ţulm ü cefā idenleri mevlāya ŝaldılar  

 mevlā-ĥāne Mevlevihane. 

mevlā-ĥāne seyri [1] Mevlevihane ziyareti. 

Ş1/103 çü mevlā-ĥāne seyri ola āĥir / giderler tunca seyrānına bir bir 

 mevlāyí [2] Mevlevi. 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 
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G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

 mevleví [1] Mevlevilik tarikatına mensup kimse. 

G104/3 mevleví gibi semāʿa girdiler bí-iĥtiyār / ģayret ile gird-bāda döndiler ebdāllar 

 mevt [1] ölüm. 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

mevt-i ʿālem [1] âlemin ölümü║Şehzade Mustafa‟nın vefatı. 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

 mey [18] şarap. 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M16/V/3 elümi al ķoma mey gibi ayaķlarda beni / meded allāh meded hey meded allāh meded 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥācil 

G249/5 yaģyā firāķ-ı ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

G423/4 mey ile meymene vü meysereŋi šoldurma / ne revādur ki meye kaʿbe-i dil menzil ola 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

mey-i erġavān [3] erguvan şarabı. 

K34/16 yanuŋda māh-ı nev gibi noķŝānı olanuŋ / ʿaybın yüzine urma mey-i erġavān gibi 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

mey-i ģamrā [2] kırmızı şarap. 

K18/36 elini al bu faķírüŋ ki ne lāyıķdur kim / mey-i ģamrā gibi ayaķda ķala ehl-i kemāl 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

mey-i ģamrā-miśāl [1] kırmızı şarap gibi. 



1165 
 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

mey-i maʿneví [1] manevi şarap, marifet şarabı, ilahi aşk şarabı. 

G43/3 hezār tevbe mey-i maʿnevíden ayruġına / şerāb ʿaķluma gelmez bi-ģaķķ-ı rūģ-ı naŝūģ 

mey-i maʿní [1] mana şarabı, marifet şarabı, ilahi aşk şarabı. 

G168/4 ģāliyā ģālet-i ʿışķ ile mey-i maʿní ile / mest ü lā-yaʿķil ü dívāne olur ʿāķilümüz 

mey-i maʿŝıyet [1] isyan şarabı, günah şarabı. 

G110/5 her mey-i maʿŝıyete māʾil olan mollāya / fāsıķ-ı bímeze ģayvān-ı muʿallem didiler 

mey-i maʿŝıyet ü miģnet [1] isyan ve mihnet şarabı. 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

mey ŝoģbeti [1] şarap sohbeti, şarap meclisi. 

Ş2/111 oķur mey ŝoģbetinde her períveş / bir ayaġ üstine biŋ şiʿr-i dil-keş 

mey ü maģbūb [1] şarap ve dilber. 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

 mey-dān [1] içine şarap konulan kap, kadeh. 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

meydān-ı ġam [1] gam meydanı, dert meydanı. 

G190/4 meydān-ı ġamda ĥalķa temāşā olam gibi / çün pehlevān-ı ʿışķı ile eylerin güreş 

meydān-ı furŝatda [1] fırsat meydanında║fırsat ele geçtiğinde║meydanı boş bulup rahat rahat atıp 

tutabildiğinde.    

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

meydān-ı ġazā [1] gaza meydanı, savaş meydanı. 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

meydān-ı ġazāvāt [1] savaş meydanları. 

K16/26 irişdi ĥıżr-ı ģāżır gibi meydān-ı ġazāvāta / muģammed ümmetinüŋ şāhı devrānuŋ süleymānı 

meydān-ı ģüsn [1] güzellik meydanı. 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

meydān-ı maģabbet [1] muhabbet meydanı, aşk meydanı. 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

meydān-ı ŝabr [1] sabır meydanı. 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 
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meydān-ı semend [1] at meydanı, bir kimsenin atını sürdüğü meydan║(Hazreti Muhammed, 

Burak ve Miraç bağlamında) dokuz kat felek. 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

meydān-ı síne [2] göğüs meydanı. 

K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

meydāna irişmek [1] meydana çıkmak, ortaya çıkmak. 

G430/4 ehl-i bezmüŋ ayaġın almaġa ķaŝd itmişsin / gel e ey zāhid-i nā-dān iriş e meydāna 

meydānı almaķ [1] meydan sahibi olmak, meydana hâkim olmak. 

K20/4 cihān ĥarābesi içinde aldı meydānı / cemíʿ-i ķayd-ı cihāndan ĥalāŝ olan ebdāl 

meydānına gelmek (birinin) [2] karşısına çıkmak; karşısına çıkacak gücü ve cesareti bulabilmek. 

K2/38 kimseler naţm ile gelmezse n‟ola meydānuma / minnet ol allāha oldum ŝanʿatümde pehlevān 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

 mey-gūn [1] şarap renkli. 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

 meyĥāne [2] şarap satılan ve içilen yer.  

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

meyl-i būstān eylemek [1] bağa bahçeye gitme hevesi duymak. 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

meyl-i dil [1] gönül meyli, temayül. 

G509/3 rişte-i ʿömrümi mıķrāż-ı ecel kesmişdür / ķalmadı meyl-i dilüm ʿāleme ķašʿā şimdi 

meyl-i külbe-i aģzān [1] hüzünler kulübesine meyletme║bir köşede dert ve ızdırap çekmek için 

içten gelen bir his. 

G59/3 ne meyl-i külbe-i aģzān ne seyr-i ŝoģbet-i yārān / ne šaʿn-ı zāhid-i nā-dān ne ceng ü ne cidālüm var 

meyl ü muģābā eylemek [1] ne meyletmek ne de korkup çekinmek║(dünya ile) hiçbir şekilde 

ilgilenmemek. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

meymene savaşmakta olan bir ordunun sağ cenahı. 

meymene vü meysere [1] savaşmakta olan bir ordunun sağ ve sol cenahları. 
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G423/4 mey ile meymene vü meysereŋi šoldurma / ne revādur ki meye kaʿbe-i dil menzil ola 

 meyyāl çok meyleden║çok istekli, çok hevesli, düşkün. 

meyyāl olmaķ [3] çokça meyletmek║çok istekli, çok hevesli, düşkün olmak. 

K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

G91/5 ʿaybuŋı yüzler erenler bāde-i ģamrā gibi / ey meye meyyāl olan meydānı ŝanma ĥālídür 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

 meyyit ölü. 

meyyit nemāzın ķılmaķ [1] cenaze namazını kılmak. 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

 mezād bir malı tellâl aracılığıyla ve açık artırma usulüyle satmak. 

mezād eylemek [2] haraç mezat satmak; satışa çıkarmak. 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-ı ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

 mezār [10] kabir. 

M17/II/1 iki dest-i duʿā gibi baŋa seng-i mezār itme / mezārum nā-bedíd it ʿayn-ı ʿuşşāķa ġubār itme 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

G498/4 cānum o dem yirine gele ey mesíģ-leb / gelseŋ mezārum üstine ŝalını ŝalını 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

mezār-ı evliyā [1] evliya kabirleri. 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

mezār-ı tíre [1] karanlık mezar. 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

 meźellet [1] hakirlik ve zelillik, aşağılanma. 

M46/8 baŝmadı yir ayaġı şādíden / başı ķurtıldı çünki meźelletden 

meźellet getürmek [1] zelil etmek, alçaltmak, itibarını düşürmek. 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 
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 meźemmet kınama, yerme, kötüleme. 

meźemmet eylemek [1] kötülemek, yermek. 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

 meźheb [1] gidilen yol, benimsenen tarz; din, meşrep, mezhep. 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

meźheb-i ķārūna uymaķ [1] Karun‟un mezhebine uymak║mala, maddiyata tapmak. 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

 mezíd ziyadeleşme, artma, çoğalma. 

mezíd itmek [2] ziyade etmek. 

K22/54 ģaķ teʿālā şeref ü şevketüŋi ide mezíd / šurasın ʿizzet ü ikrām ile šurduķça cihān 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

mezíd olmaķ [1] ziyadeleşmek. 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

mezíd olsun, mezíd ola [4] “çok olsun, ziyade olsun” manalarında istek/dua ifadesi.  

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

 meźmūm [1] zemmedilen, kınanan, ayıplanan, makbul görülmeyen. 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

 mezraʿ tarla. 

mezraʿ-ı dünyā-yı dūn [1] alçak dünya(nın) tarlası. 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

 … m(I)(d(u)r), … m(I)yd(I) [50] … m(I), … m(I)d(I)r?, … m(I)yd(I)? 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 
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M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G372/1 fiġānlar itme dimek ʿāşıķ-ı dil-efgāra / iŋildeme dimege beŋzemez mi bímāra 

G401/2 ben derdmende ʿāşıķ-ı ŝādıķ degül diyü / çoķ çoķ cefā mı eylemedüŋ imtiģān ile 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G450/1 gelmez mi ol sefer yolına nerdübān ķoçı / ķara yirüŋ gemisi yüke pehlevān ķoçı 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

G485/2 ŝalā-yı daʿvet ile kaʿbede müselmānlar / müsāfirān-ı ĥalíl olduġını gördüŋ mi 

G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

G485/4 ya maģşer-i ʿarafāta varup ŝıġār ü kibār / ķarınca gibi źelíl olduġını gördüŋ mi 

G485/5 ŝabā öŋince giden ebr-i nev-behār gibi / cemeller ile raģíl olduġını gördüŋ mi 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarebí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

G485/7 vücūdı külbe-i ʿuşşāk olınca yaģyānuŋ / dem-i viŝāli ķalíl olduġını gördüŋ mi 

G486/4 bu ʿışķ-ı pāk ile yoluma kimse mi gelür / baģr-i revān gibi ele virmem boġazumı 

G487/1 ol şeh-i kām-kār gelmez mi / ol meh-i nām-dār gelmez mi 
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G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

G487/3 ben gidem gibi dār-ı dünyādan / daĥı ol şívekār gelmez mi 

G487/4 delü göŋlüm kimüŋle eglensün / ne ĥoş eglendi yār gelmez mi 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

Muk2/4 şöhreti eylügini virür mi / gerçi falcı ʿarabuŋ şöhreti var 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

… m(I)(d(u)r) (yā) … [8] ... m(I)d(I)r yoksa ... m(I)? 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

 mıķnatís [1] demiri çekme özelliği bulunan madde║cazibe merkezi. 

müminlerin mıknatısı║Kâbe. 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

 mıķrāż [1] makas.  

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

mıķrāż-ı ecel [1] ecel makası. 

G509/3 rişte-i ʿömrümi mıķrāż-ı ecel kesmişdür / ķalmadı meyl-i dilüm ʿāleme ķašʿā şimdi 

mıķrāż-ı lā [1] lâ makası. 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

 mıŝr [4] 

1. Afrika‟nın kuzeyinde bulunan Osmanlı eyaleti, Mısır. 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

M18/II/1 bir kemíne bendesini mıŝra sulšān eyleyen 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

2. ülke║Mısır. 
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G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

mıŝr sulšānı [2] Mısır sultanı, Mısır azizi. 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

mıŝr-i cefā [1] cefa ülkesi/Mısr‟ı. 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

mıŝr-i cemal [1] cemal Mısır‟ı/güzellik ülkesi. 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G6/1 yaraşur mıŝr-i cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

mıŝr-i ģüsn [1] güzellik Mısır‟ı/ülkesi. 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-i ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

mıŝr-i ʿizzet [1] izzet Mısır‟ı, azizlik ülkesi. 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

mıŝr-i maķŝūda irişmek [1] maksat Mısır‟ına/ülkesine erişmek║maksadına, meramına nail olmak.  

G194/2 mıŝr-i maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

mıŝr-i melāģat [2] güzellik, incelik Mısır‟ı/ülkesi. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

 mıŝraʿ [12] şiir dizesi. 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yir yir turunc 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

mıŝraʿ-ı ġarrā [1] parlak mısra; güzel, gösterişli dize. 
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G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

mıŝraʿ-ı śāní [1] ikinci mısra. 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

mıŝraʿ-ı ūlā [1] birinci mısra. 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

mısšar [2] üzerine satır aralıklarını belirtecek şekilde ipler gerilmiş bir mukavvadan 

oluşan yazı düzeneği. Yazı yazılacak sayfa mıstar üzerine konarak üzerinden sert bir cisimle 

geçilir ve sayfada ip izlerinin çıkması sağlanır.  

 Kâsım Paşa‟nın Şattülarap üzerine yaptırdığı köprü. 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

 sevgilinin kâkülü. 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

mısšar çekmek [1] (her beytin sonunda düzenli olarak gelerek) mıstar oluşturmak. 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

midģat [5] övgü, medih. 

K13/33 midģatüŋde beyt-i rūģ-efzāmı görenler ŝanur / uçmaġa iki ķanadın açdı cibríl-i emín 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

midģat-i źāt-i şeríf [1] mübarek zatın(ın) övgüsü. 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-i şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

miġfer [3] savaşta başı darbelerden korumak maksadıyla giyilen, demir, çelik gibi sert 

malzemeden yapılmış başlık, tolga. 

yiğit gazilerin başlarındaki sarı, parlak miğferler  dağ başlarında görünen kuşluk güneşi. 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

 sancakların altın/gümüş alemleri  

K15/1 merd-i meydān-ı ġazā gibi geyüp miġfer livā / ġāzílerle cenge šoġruldur ʿaŝāyı her livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 

miġfer-i mücellā [1] cilâlanmış, parlak miğfer. 



1173 
 

yiğitlerin parlak miğferleri  dağın başında görünen güneş. 

K12/27 gören dilírlerüŋ miġfer-i mücellāsın / güneş ŝanur ser-i kūh üzere kim ola peydā 

 miftāģ [2] anahtar.  

G43/2 behār irişse olur her şükūfe bir miftāģ / kilíd-i ʿişreti gülşende ķılmaġa meftūģ 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

miftāģ-ı šabíʿat [1] tabiat anahtarı, insanın tabiatını açan şey. 

G39/1 tūşe-i cāndur ġıdā-yı ehl-i devletdür gülāc / rāģatü‟l-ervāģ ü miftāģ-ı šabíʿatdür gülāc 

miģek üzerine sürtülen altının değerini belirlemeye yarayan sert taş, denek taşı║bir 

nesnenin ya da kimsenin değerini belirlemeye yarayan şey, ölçü. 

miģek olmaķ [1] (altın gibi sararmış yüzlerin sürüldüğü) mihenk taşı olmak║aşkın ve sadakatin 

derecesini belirleyecek ölçü olmak. 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

 mihmān [4] konuk, misafir. 

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

G488/5 gel e yaģyā ķuluŋa ġāyeti bu kim diyeler / oldı bir şāh-ı cihān bendesinüŋ mihmānı 

1.1. konuk, misafir║ihsanına mazhar. 

M18/III/1 bir ĥalílu‟llāhdur ĥalķ-ı cihān mihmānıdur 

mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat [1] vuslat sofrasının misafiri. 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

mihmān olmaķ [2] misafir olmak. 

M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

mihmānı olmaķ [4] misafiri olmak. 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 

1.1. misafiri olmak║ihsanına nail olmak. 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

Ş2/185 ĥalíl-i ģüsninüŋ mihmānı olmış / şeh ismāʿíl anuŋ ķurbānı olmış 

mihmānına ʿadāvet idici cihān [1] misafirine düşmanlık eden/düşman gibi davranan dünya. 

K34/5 ķanına girme ķatline ķaŝd itme kimsenüŋ / mihmānına ʿadāvet idici cihān gibi 
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 miģnet [9] cefa, eziyet, sıkıntı, elem, musibet, ızdırap. 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

miģnet-i dil-dār [1] sevgilinin eziyeti, cefası. 

Ş1/15 ʿibādet baŋa fikr-i yār olupdur / seʿādet miģnet-i dil-dār olupdur 

miģnet-i hicrān [1] hasret ızdırabı. 

M49/7 baġrumı ĥūn itdi benüm fürķat-i cānān / miģnet-i hicrān 

miģnet ü belā [1] ızdırap ve belâ. 

G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

miģnet ü cevr-i şitā [1] kış mevsiminin çetinliği ve zahmeti. 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

 miģnet-ĥāne [1] mihnet (=cefa, musibet, ızdırap, elem…) evi║dünya. 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

miģnet-ĥāne-i ʿālem [1] dünya mihnethanesi. 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

 mihr [28] 

1. Güneş. 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bugün mihr ile peydā olalum 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

2. sevgi, şefkat, aşk, dostluk. 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

K12/39 vücūd bula idüm mihrüŋ ile źerre ķadar / olurdı gün gibi yirüm sipihr-i ʿizz ü ʿalā 
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M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M15/I/1 ey meh-i bürc-i risālet ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / ķašre-i şeb-nem gibi mihrüŋle bulduķ irtifāʿ 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

G33/3 olmayan mihri ile māní-i naķş-i ezelí / ʿışķuŋ āyínesine źerrece virmez ŝūret 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G65/4 mihrüŋle ey ķamer-fer ʿāşıķlaruŋ ser-ā-ser / šutılmış aya beŋzer dāġ-ı siyāhı yir yir 

G95/2 hilāle döndüren ʿāşıķları mihrüŋdür ey meh-rū / görinmez bir belādur bu maģabbet ʿayn-ı miģnetdür 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G205/1 mihr ile ŝubģ gibi ol ŝādıķ / ola dirseŋ yüzüŋ aġ alnuŋ açıķ 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

mihr-i ʿadālet [1] adalet güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

mihr-i ʿālem [1] âlemin güneşi. 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

mihr-i ʿālem-tāb [4] dünyayı aydınlatan güneş. 

K15/29 mihr-i ʿālem-tāb gibi ʿālemi fetģ idegör / çekdigince ʿāleme bu ĥusrev-i ĥāver livā 

M18/VI/2 ʿālemi fetģ eylemekde mihr-i ʿālem-tāb olan 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 

mihr-i ʿašā [1] ihsan güneşi, kerem güneşi. 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

mihr-i aʿyān [1] eşyayı aydınlatan güneş. 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

mihr-i bí-ķarār [1] kararsız güneş. 
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M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

mihr-i cemāl [1] cemal güneşi║cemaline olan sevgi ve merhamet. 

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

mihr-i cihān [3] cihanın güneşi; güneş. 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

mihr-i cihān-ārā [9] cihanı süsleyen güneş. 

K13/21 yaķdı yandurdı beni mihr-i cihān-ārā gibi / ģālüme vāķıf degül ģayfā şeh-i mesned-nişín 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

G7/2 ŝaymayınca yoķ ģisābına vücūdı ŝıfrını / źerreler mihr-i cihān-ārāya olmaz āşinā 

1.1. cihanı süsleyen güneşe benzeyen sevgili. 

G56/4 źerre gibi pāy-māl olmaķdur evvel pāyesi / her kimüŋ dünyāda bir mihr-i cihān-ārāsı var 

mihr-i cihān-gír [1] (ışığı) cihanı tutan/kaplayan güneş║yüzmeye giden dilberler. 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

mihr-i cihān-tāb [4] cihanı aydınlatan güneş. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

G115/2 başdan ayaġa göz ol mihr-i cihān-tāb gibi / ʿayn-i ʿirfān ile bünyānuŋı bínā idegör 

mihr-i felek [1] feleğin güneşi; gökteki güneş. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

mihr-i ĥudā [1] Allah‟ın merhameti. 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

mihr-i hüdā [1] hidayet güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

mihr-i ʿışķ [2] aşk güneşi. 
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G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

mihr-i iģsān [1] ihsan güneşi. 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

mihr-i ʿizzet [1] izzet güneşi, kudret güneşi. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / ebr-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

mihr-i kemāl [3] kemal güneşi. 

║Defterdar İskender Çelebi‟nin kemalinin güneşi. 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

║İbn-i Kemal. 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

mihr-i kerem [1] cömertlik ve iyilik güneşi║Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/10 ibn-i celāl ü mihr-i kerem müşterí-kemāl / kān-ı kemāl ü menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān 

mihr-i maķŝūd [1] maksat güneşi. 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

mihr-i muʿallā [1] yücelerdeki güneş. 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

mihr-i mücellā [1] parlak güneş║Hazreti Muhammed. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

mihr-i münevver [3] aydınlık, parlak güneş.  

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

║güzel, dilber. 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

║sevgili. 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

mihr-i münír [4] nurlu güneş, parlak güneş.  

K18/15 kodı el arķasını yir yüzine mihr-i münír / ʿalem-i ʿilm ü veķārı olalı hemçü cibāl 

G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-ı kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 
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║Şehzade Mustafa. 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

mihr-i raĥşān [4] parlak güneş. 

K9/33 semend-i ʿizz ü veķārıdur eblaķ-ı gerdūn / yiridür itse šabıl-bāz mihr-i raĥşānı 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

1.1. parlak güneş║ilimde parlak güneş sayılabilecek merhaleye erişmiş softa. 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 

mihr-i ruĥ [2] yanak/yüz güneşi. 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

mihr-i ruĥsār [1] yanak/yüz güneşi. 

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

mihr-i seʿādet [1] saadet/mutluluk güneşi.  

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

mihr-i sipihr [1] gökteki güneş.  

G322/5 yā maʿşere‟l-maʿāní lā-ĥayre fi‟l-edāní / bir pāre bulıš eyler mihr-i sipihri pinhān 

mihr-i sipihr-i devlet ü dín <MÇ‟de “mihr-i sipihr-i devlet-i dín”> [1] din ve devlet göğünün 

güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M6/I/7 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe mihr-i sipihr-i devlet ü dín 

mihr-i tābdār [1] parlak güneş. 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

mihr ü ķamer [1] güneş ve ay║güneş ya da ay, ne güneş ne de ay. 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

mihr ü māh, mihr ü meh, mihr ile māh, mihr ile meh [7] güneş ve ay, güneş ile ay. 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G211/1 ʿışķuŋla mihr ü mehden iki šaş alup felek / cismini gök gök itdi döginmekden ey melek 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

G503/3 dídār-ı ģaķķı görmez dünyāda ʿayn-ı ʿāmí / farżā ki gözlük itse çeşmine mihr ü māhı 



1179 
 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

mihr ü māh-ı āsümān [1] gökteki güneş ve ay.  

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

mihr ü maģabbet [12] sevgi ve aşk. 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G85/1 mihr ü maģabbetüŋle vücūdum hilāldür / derd ü belā-yı ışķuŋa ey māh dāldür 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bugün mihr ile peydā olalum 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G322/4 mihr ü maģabbet ile gerdūn-ı dūna döndüm / encüm gibi gözümden gitdi ģicāb-ı cānān 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

G503/2 ʿarż-ı cemāl olmış dil-berlerüŋ ĥašāsı / mihr ü maģabbet ancaķ ʿāşıķlaruŋ günāhı 

G506/4 çiçekler gibi ʿāşıķlar gözin açdı seni gördi / eyā mihr ü maģabbet ilinüŋ ĥurşíd-i raĥşānı 

mihr ü vefa [5] sevgi/şefkat ve vefa. 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

mihr ü vefā itmek [3] sevgi/şefkat ve vefa göstermek.  

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

 miģrāb [10] cami ve mescitlerde kıble yönünü gösteren duvar girintisi, niş. 

Ş1/20 ne dem miģrāba baķsa cān-ı bí-hūş / ķapusı resmi olur gözüme duş 

Ş1/23 tenüm bunda dil-i āvāre cānda / gözüm miģrābda ʿaķlum yabanda 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 
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G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

miģrāb-ı ģarem [1] Kâbe mihrabı. 

G505/1 ķaşı miģrāb-ı ģarem çeşmi imām-ı ģanefí / ŝofiyān-ı ʿarabí kirpüginüŋ iki ŝafı 

 mihribān sevgi ve şefkat gösteren║sevgi ve şefkat gösterecek biri. 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

 miķdār [1] değer, kıymet, mertebe. 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz  

miķdārın bildürmek [1] hangi mertebede olduğunu, derecesini tartıp/bilip/anlayıp yüzüne 

söylemek║haddini bildirmek. 

Muk7/10 bildürürler kişiye miķdārın / ehl-i ʿirfāna itmesün inkār 

 milket [1] mülk, ülke.  

Ş1/70 güzellik milketine server itdüm / bu şehr-engízde ser-defter itdüm 

milket-i dünyā [1] dünya mülkü. 

K12/33 güneş gibi yüri ķašʿ-ı menāzil eyle hemān / ķılıcuŋ ile açılsun bu milket-i dünyā 

milket-i ģüsn [1] güzellik ülkesi.  

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

 mím [6]  

1. mim harfi (م). 

M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

 arasında küçücük bir fark║Kâbe kavseyn, iki yay aralığı kadar yakınlık║mahluku احمد ve احد .1.1

Hâlık‟tan ayıran fark. 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

 .küçücük ve kapalı ağız║م .1.2

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

 .(mim=küçücük dudak) م içinde (güneş=parlak yüz) شمس .1.3

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

mím-i mesíģā [1] مسيحا (=Mesiha=Hazreti İsa)‟nın başındaki م║can veren, ihya eden dudak. 
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G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

mím-i müdġam [1] bir başka م içine dâhil edilmiş م║sımsıkı kapalı ağız. 

G98/4 açılmaz bilmeze ģikmet kitābı gibi ģāl ehli / başı ķāf-ı murāķıbdur dehānı mím-i müdġamdur 

 min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd [1] “bugünden kıyamete kadar” 

K29/2 rūģumuz mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā / göŋlümüz vírāne min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd 

 mināre [1] camilerde müezzinlerin “şerefe” adı verilen balkonlarına çıkarak ezan 

okudukları ince, zarif kuleler. 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

 minber [1] camilerde hatiplerin hutbe okumalarına mahsus, merdivenle çıkılan yüksek 

kürsü. 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

 minnet  

1. lütuf, ihsan, kerem. 

minnet eylemek, minnet etmek [2] ihsan dilemek, lütfunu ummak. 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

minnete geçmek [1] ihsan sayılmak, lütuf sayılmak. 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

2. ilahi bir bağış ya da başkaları tarafından yapılan iyilikler karşısında hissedilen şükran, 

mahçupluk ve borçluluk duygusu. 

3. şükür, hamd. 

minnet allāha ki, minnet ol allāha [5] Allah‟a şükür ki, o Allah‟a şükürler olsun. 

K2/38 kimseler naţm ile gelmezse n‟ola meydānuma / minnet ol Allāha oldum ŝanʿatümde pehlevān 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

minnet o(l) mennāna, minnet ol mennāna kim [8] Mennân olan (=sayısız nimetler veren) o Allah‟a 

şükür, o Mennân‟a şükürler olsun ki. 

K11/1 minnet ol mennāna kim mānend-i ĥašš-ı rūy-i yār / giceyi gündüze ķatdı geldi irişdi behār 



1182 
 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

G446/4 minnet o mennāna kim şeyĥ-i siyeh-pūşumuz / ceźbe ŝalar ʿāleme kaʿbe-i ʿulyā gibi 

minnet ol mevlāya kim [1] o Allah‟a şükürler olsun ki. 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

 mír bey, emir, efendi, paşa. 

mír elķāŝ [1] Şah İsmail‟in oğlu Şirvan valisi Elkas Mirza (ö. 1550). Şahlık davasıyla ağabeyi 

Tahmasb‟a isyan edip affedilmesine rağmen bir ara adına sikke kestirip hutbe okutarak şahlığını 

ilan etmiştir. Tanıkta Elkas Mirza‟nın, aleyhine gelişen durumlardan ötürü Osmanlı padişahı 

Kanuni Sultan Süleyman‟a ilticasından bahsedilmektedir. 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

mír-i iskender-iʿtibār [1] Makedonyalı Büyük İskender kadar muteber, izzet ve rağbet görmüş 

bey║Defterdar İskender Çelebi. 

M46/1 mír-i iskender-iʿtibārı görüp / ey göŋül ʿibret al bu ģāletden 

mír-i kelam [1] sözün efendisi║İbn-i Kemal. 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

mír-i meclis [1] meclis emiri, meclis beyi; meclise davet edilecekleri tayin eden ve meclisi idare 

eden enderun ağası. 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

mír-i mírān [1] beyler beyi. 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

miʿrāc [1] göğe çıkma; İslam inancına göre Hazreti Muhammed‟in gökyüzüne 

yükselerek Allah ile görüşmesi mucizesi  çılgın âşığın aldığı vuslat haberi. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

 mirʾāt [5] ayna. 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 
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Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

1.1. ayna║dünya, felek. 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

mirʾāt-ı āsümān [1] gökyüzünün aynası, felek aynası. 

M7/I/6 āfet irüp çiçeklere yumıldı gözleri / gösterdi rūy-i serdini mirʾāt-ı āsümān 

mirʾāt-ı cemal [2] cemal aynası. 

1.1. (Allah‟ın) cemalini müşahede etme vasıtası. 

Ş1/2 yüri źikr eyle nām-ı źü‟l-celāli / ki kevneyn oldı mirʾat-ı cemāli 

1.2. güzellik aynası, güzel yüz aynası. 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-ı cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

mirʾāt-ı çeşm [1] göz aynası; bakılan nesnelerin suretlerini yansıtması yönüyle aynaya benzeyen 

göz. 

G2/2 elif ķaddüŋle laʿlüŋ mímini gördükçe ʿaksinden / olur mirʾāt-ı çeşmümde hemān ol laģţa mā peydā 

mirʾāt-ı dil [2] gönül aynası. 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

G360/1 mirʾāt-ı dilde oldı hüveydā cemāl-i hū / celle celālühudan irişdi celāl-i hū 

mirʾāt-ı dil-i bí-cān [1] canlılığı gitmiş, donuk gönül aynası. 

G429/2 maģabbet itme dirsin ķādir iseŋ / bu mirʾāt-ı dil-i bí-cāna girme 

mirʾāt-ı ģüsn [1] güzellik aynası. 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

mirʾāt-ı ʿışķ [1] aşk aynası. 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

mirʾāt-ı iskender [1] İskender‟in aynası, âyîne-i âlem-nümâ. Makedonyalı Büyük İskender‟in 

İskenderiye‟yi fethettikten sonra Aristo‟ya yaptırarak şehrin limanında yüksek bir sütunun 

üzerine yerleştirttiği bu aynanın şehre yaklaşan gemileri bir aylık mesafeden görebildiği rivayet 

edilir║tas. kâmil insanın gönlü. 

M11/I/1 ģasbeten li‟llāh ġazālar eyleyüp ģayder gibi / ʿālemi seyr eylerüz mirʾāt-ı iskender gibi 

mirʾāt-ı ķalb [1] kalp aynası, gönül aynası. 
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K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

mirʾāt-ı pür-zíver [1] müzeyyen ve murassa ayna. 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervāzıdur / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

mirʾāt-ı rūzgār [1] dünya aynası, âlem aynası. 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

mirʾāt-ı ŝafā, mirʾātü‟ŝ-ŝafā [3] safa aynası. 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

mirķāt merdiven. 

mirķāt-i resen [1] halat merdiven  sakal. 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

mirķāt-i rifʿat [1] yüceliğe eriştiren merdiven. 

M1/IV/3 dervíş olanuŋ mülk-i beķāda / mirķāt-i rifʿat olur ģaŝíri 

mirríĥ [1] Merih, Mars, kızıl gezegen. 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

mirŝād gözetleme yeri, rasathane. 

mirŝād-i ʿibret [1] ibretle/hayranlıkla seyretme yeri║bakılıp ibret alınacak/hayranlık duyulacak 

şey. 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

miśāl olmaķ [2] emsal olmak, nazir olmak, benzemek.  

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

K24/43 dünyāda göricek gözümüz yoķ durur anı / gülzāruŋa miśāl olalı cennet-i ʿıŝā 

miśāl-i berg-i ĥazān [1] sonbahar yaprağı misali. 

K20/40 yüzi zemíne sürilür miśāl-i berg-i ĥazān / ķaçan hevāsına tābiʿ olur bir ehl-i ēalāl 

miśāl-i çeşme-i ĥūrşíd-i dehr-i ţulmāní [1] karanlık dünya(yı aydınlatan) güneş çeşmesi misali. 

K5/14 gözini secdeden ırmaz bu çeşmeler her bār / miśāl-i çeşme-i ĥūrşíd-i dehr-i ţulmāní 

miśāl-i genc-i defín [1] gömülü hazine misali. 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırrunı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

miśāl-i ĥār ü ĥas, miśāl-i ĥas ü ĥār çer çöp misali. 
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K22/13 ne ʿacebdür deŋiz üstinde miśāl-i ĥas ü ĥār / yüze geldi sözi yüz buldı ġaraż ehli olan 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

miśāl-i ĥašš-ı ģabíb [1] sevgilinin ayva tüyleri misali.  

K23/31 ģarāmíler yüze gelmez miśāl-i ĥašš-ı ģabíb / belāya sedd-i ģadíd oldı tíġ-i bürrānı 

miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā [1] Kerbela şehitlerinin kanı misali. 

G237/4 cānā miśāl-i ĥūn-ı şehídān-ı kerbelā / ʿaks-i ruĥuŋla oldı bu eşk-i revānum al 

miśāl-i mā [1] su misali. 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

miśāl-i mestāne [1] sarhoş misali, sarhoşlar gibi. 

K26/18 memerr-i nās buz olmış miśāl-i mestāne / šurımaz ayaġı üstinde pādişāh ü gedā 

miśāl-i mihr-i cihān [1] cihanın güneşi misali, güneş gibi. 

K9/34 kemāl-i merģametiyle miśāl-i mihr-i cihān / pür itdi pertev-i ʿadli mekān-ı imkānı 

miśāl-i nār-ı firāķ [1] ayrılık ateşi misali. 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

miśāl-i raʿd ü berķ [1] şimşek ve gök gürültüsü misali. 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk [1] felek sayfaları misali; dokuz felek gibi. 

K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

miśāl-i serešān [1] yengeç misali. 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

miśāl-i şāĥ-ı çenār [1] çınar dalı/ağacı misali. 

K26/14 yeŋine çekdi elini miśāl-i şāĥ-ı çenār / cefāya elleri degmez güzellerüŋ aŝlā 

miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní [1] parlak güneşin ışıkları misali.  

K5/6 ne nehr olur bu ki her ĥāneye duĥūl eyler / miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní 

miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín [2] Cebrail‟in büyük kanadının emsali. 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

K19/45 sušūr-ı midģat-i źātuŋ sürūr-ı ķalb-i şekūr / miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín oldı hemín 

miśāl-i tāb-ı teb [1] sıtma ateşi gibi. 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

miśāl-i yāsemen [1] yasemin misali. 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 
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miśāl-i ţıll-i hümā [1] Hüma‟nın gölgesi gibi.  

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

miśāl-i zühd ü ŝalāģ [1] doğruluk ve takva misali. 

K4/28 vücūdı muŝliģ-i ʿālem miśāl-i zühd ü ŝalāģ / cünūd-ı ehl-i sücūda delíl-i sübģāndur 

 misk misk ahusu denilen bir cins ceylanın göbeğindeki torbacıktan elde edilen güzel 

kokulu madde. 

misk-i ter [1] taze, parlak misk. 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

 miskí misk renginde olan, siyah. 

miskí kemĥā [1] siyah renkli kemha (=havsız kadife) kumaşı, siyah kemhadan yapılmış giysi. 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

 miskín [3] zavallı, âciz. 

1.1. zavallı, âciz║kabiliyetsiz. 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

1.2. zavallı, âciz║manevi müflis. 

K19/17 menāŝıbında cihānuŋ gözetme bād-ı hevā / virür çü ĥırmenüŋi bāda āĥir ey miskín 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

 miskínlik [1] misk ile dolu olma║tevazu, fakr, kendisinde varlık görmeme. 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 

 miśl eş, benzer, manend. 

miśli bulınmamaķ, miśli olmamaķ [6] eşi benzeri olmamak, emsalsiz olmak. 

M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

 mismār çivi, kazık. 

mismār-ı kūh [1] dağ kazıkları; kazık misali dağlar (Nebe, 7‟den mealen iktibas). 

K10/43 źātuŋı ber-ķarār ide allāh nite kim / mismār-ı kūh ile yiri eyleye ber-ķarār 
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 misvāk [2] misvak ağacının dalından yapılmış, lifleri ortaya çıkarılarak fırça haline 

getirilen ve dişleri temizlemeye yarayan alet. 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

 míve [2] meyve, yemiş, semere, mahsul. 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

Aşağıdaki tanıkta “meyveli ağacın kolları yerde olur” atasözü işlenmiştir. 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

míve-i şāĥ-ı vücūd [1] vücut dalının (=kol, el) meyvesi║varlık ağacının meyvesi. Tanıkta “meyve 

veren ağaç taşlanır” atasözü işlenmiştir. 

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

míve-fürūş-oġlı memi [1] meyvecinin/manavın oğlu Memi; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden biri. 

Ş2/241 biri míve-fürūş-oġlı memidür / iderler kūyını eyvāy ile pür 

 miyān [5] 

1. bel. 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

miyān-ı yār [1] sevgilinin beli. 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

2. orta. 

miyān-ı baģr-i hicrān [1] ayrılık denizinin ortası. 

M36/III/1 hevā-yı ʿışķuŋ idelden beni mecnūn ü dívāne / düşürdüm zevraķ-ı cismi miyān-ı baģr-i hicrāna 

miyān-ı bezm [1] meclisin/sünnet düğününün orta yeri. 

M6/VII/2 biri birine o dem nízeler ģavāle idüp / miyān-ı bezmde olurdı rūy-ı ŝulģ ile ceng 

3. iç. 

miyān-ı maģfil-i gülşen [1] gül bahçesinin mahfilinin içi. 
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K12/6 ŝu gibi sūre-i fetģi revān oķur ez-ber / miyān-ı maģfil-i gülşende bülbül-i şeydā 

 mizāc insan bedeninde vücut salgılarının belirli oranda karışarak ortaya çıkardığı dengeli 

durum; bedenin sağlık bakımından durumu. 

mizācı ĥaste olmaķ [1] keyifsiz olmak, keyfi kaçık olmak. 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

mizācı sevdāyí olmaķ [1] karasevdaya/melankoliye düşmek. 

Ş2/167 ŝaçından oldı sevdāyí mizācum / şerāb-ı vaŝlıdur ancaķ ʿilācum 

 mízān [2] terazi. 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

 mollā [1] büyük din âlimi, hoca. 

G110/5 her mey-i maʿŝıyete māʾil olan mollāya / fāsıķ-ı bímeze ģayvān-ı muʿallem didiler 

mollā-yı rūm [1] Mevlana Celâleddîn-i Rûmî. 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

 möhr mühür. 

möhr-i süleymān [7] Süleyman mührü; Hazreti Süleyman‟ın insan ve insan dışı varlıklara 

hükmetmesini sağlayan, üzerinde birbirine geçmiş biri düz biri ters iki üçgen sembolü bulunan 

mühürlü yüzüğü. 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

M38/III/1 fażl ile möhr-i süleymān gibi ellerde be-nām / yüzini bir kez gören biŋ cān ile olur ġulām 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

 muʿādil [1] eşdeğer, kıymetçe denk, akran. 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

 muʿallā [3] yüce, yüksek. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

Ş2/26 muʿallādur ʿulüvv-i kibriyādan / muʿarrādur ķamu kibr ü riyādan 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 



1189 
 

 muʿallaķ asılmış, asılı. 

muʿallaķ ķılmaķ [1] asmak; (direksiz ve sütunsuz) asılı olarak yaratmak. 

Ş2/18 zihí ķudret zihí sırr-i nihāní / muʿallaķ ķıldı baģr-i āsümānı 

 muʿammā [4] gizli söz, remiz, hikmet; bilmece. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

Ş2/318 güzeller nāmı oldı çünki yāduŋ / çıķısardur muʿammā gibi aduŋ 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege pāşāya olmaz āşinā 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

 muʿarrā [1] arınmış, temizlenmiş. 

Ş2/26 muʿallādur ʿulüvv-i kibriyādan / muʿarrādur ķamu kibr ü riyādan 

 muʿāvenet yardım, yardımcılık. 

muʿāvenet itmek, muʿāvenet ķılmaķ [2] yardım etmek, yardımcı olmak. 

K12/12 muʿāvenet ķıluben šurmayup yiler yopurur / ricāl-i ġayb gibi her nefesde bād-ı ŝabā 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

 muʿāvin yardımcı, yardımda bulunan. 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

muʿāvin olmaķ [1] yardımcı olmak, yardımda bulunmak. 

K23/5 muʿāvin oldı başı üzre ķıldı aŋa mekān / zihí kemāl-i mürüvvet zihí kerem kānı 

muʿayyen bilmek [1] açıkça bilmek, açıkça anlamak. 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

 muʿaţţam [1] azametli. 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

 muʿaźźeb acı ve işkence çeken. 

muʿaźźeb ķılmaķ [1] azaplandırmak, azap vermek. 

Ş1/40 cemíʿ-i ehl-i ímān ile yā rab / ķıyāmetde anı ķılma muʿaźźeb 

 mubaŝŝırlanmaķ [1] gözeticilik ve başkanlık işini uhtesine almak/kendini öyle saymak. 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

 mūcib icap eden, sebep olan; sebep, vesile, gerek. 

mūcib-i derd ü melāl olmaķ [1] dert ve üzüntü sebebi olmak.  

K28/33 kendüye şeh-bāzlıķ irś ile itdi intiķāl / mūcib-i derd ü melāl oldı bu ģāl-i müśbeti 
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mūcib-i fetģ-i kelām [1] söze/sohbete başlama vesilesi. 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

mūcib-i ġam [1] gam/keder sebebi. 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

mūcib-i ģayāt olmaķ [1] hayat vesilesi olmak, hayat vermek. 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 

mūcib-i hicran [1] (kendisi gerçekleşince peşinden ister istemez) ayrılık getiren. 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

mūcib-i şādí olmaķ [1] sevinç sebebi olmak. 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

mūcib-i taķvā [1] takvanın gereği. 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

mūcib-i vaŝl-ı ĥudā [1] Allah‟a kavuşma vesilesi. 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

 mūcid [1] yeni bir şey ortaya koyan, icat eden. 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

 muēģik güldüren, güldürücü║maskara. 

muēģik-i şeyšān olmaķ [1] şeytanı kendine güldürmek, şeytanın maskarası olmak. 

G344/3 maʿrifet ʿuryānınuŋ meydür libās-ı ġafleti / muēģik-i şeyšān olur kör bengí ķan ģayrān olan 

 muġ-beçe [1] Mecusi tapınaklarında görevli olan çocuklara verilen ad║meyhaneci çırağı. 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

 muġber gücenmiş, incinmiş, küskün. 

muġber olmaķ [1] incinmek, gücenmek, küsmek. 

G170/2 ķaydı yoķ dívāneler cevriyle muġber olmazuz / ķābilüz maķbūl-i yāruz ʿāķilüz deryā-dilüz 

 muģaķķaķ [2] hakikaten, kesinlikle, mutlaka, şüphesiz. 

M1/I/4 ģaķ cānibinden olur muģaķķaķ / iʿlām-ı ʿilm ü taʿlím-i taķvā 

1.1. şüphesiz║aklâm-ı sitte adı verilen altı yazı çeşidinden biri. 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

muģāl [3] imkânsız. 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 
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G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

[ayrıca bkz. ʻemr-i muģālʼ md.] 

 muģammed [2] 

1. Hazreti Muhammed. 

muģammed-i ʿarebí [1] Arap Muhammed║Hazreti Muhammed. 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-ı ġārumdur 

muģammed ümmeti [5] Hazreti Muhammed‟in ümmeti, Müslümanlar. 

K6/37 muģammed ümmeti üstinden ırmasun mevlā / o ʿadl ü dād ü kerem issi şems-i iģsānı 

K20/41 meded yetiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

M8/VI/1 feríd-i ʿālem idi ʿālim idi aʿlem idi / muģammed ümmetine mevti mevt-i ʿālem idi 

muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı [1] Muhammed ümmetinin sırtını dayadığı ve 

herkesten üstün tuttuğu║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

muģammed ümmetine şāh [1], muģammed ümmetinüŋ şāhı [2] Muhammed ümmetinin şahı, 

Müslümanların şahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/26 muʿín-i dín-i resūl ü emín-i şerʿ-i güzín / muģammed ümmetine şāh olan süleymāndur 

K6/18 velí ŝıfatlaruŋ evlāsı vāliyü‟l-ģaremeyn / muģammed ümmetinüŋ şāhı ġāzíler ĥānı 

K16/26 irişdi ĥıżr-ı ģāżır gibi meydān-ı ġazāvāta / muģammed ümmetinüŋ şāhı devrānuŋ süleymānı 

2. Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Silahtaroğlu Muhammed. 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

3. Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Sünbül-i Rumi Muhammed. 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

 muģammedí [1] Müslüman. 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

 muģāsib [1] hesaplayan, muhasebe eden; muhasebeci, sayman. 

Ş2/193 biri ĥaššı güzel bir ĥūb-ı kātib / olupdur encüm-i çerĥe muģāsib 

muģaŝŝal [3] hasılı, kısacası. 

M17/III/2 muģaŝŝal sālik-i rāh-ı ʿadem oldum ĥudā yekdür / yoġ olmayan var olmaz ölmedin ölmek baŋa yegdür 
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Ş1/58 çıķardı gök yüzine āh-ı serdüm / muģaŝŝal var idi šaġlarca derdüm 

G343/2 uçamaz yaralu bir ŝu ķuşı gibi šalbınur / ķolların ŝuya uran kimse muģaŝŝal girmesün 

 muģibb [3]  

1. seven, dost, yar. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

muģibb-i bí-riyā [1] riyasız bir şekilde, gönülden seven. 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

muģibb-i çār yār [1] Dört Dost‟un dostları; Hulefâ-yı Râşidîn‟i (=Hazreti Ebubekir, Hazreti 

Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali) gönülden sevenler. 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yāruŋ şeş-peri 

muģibb-i ehl-i ʿirfān [1] irfan sahiplerinin dostları. 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yı ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi [1] seveninin seveninin seveni, dostunun dostunun dostu. 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

2. bir tarikat pirine sevgi ve yakınlık duyarak onu takip eden kimse, muhip. 

muģibb-i muĥliŝ [1] sadık muhip. 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 

 muģíš  

1. okyanus, deniz. 

K19/43 bu baģr-i naţmı leźíź eyledi kelām-ı lašíf / muģíte cānib-i cennetden aķdı māʾ-i maʿín 

2. ihata eden, kuşatan. 

muģíš-i baģr-i kerem [2] cömertlik okyanusu║cömertlik denizini kuşatan. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K9/26 muʿín-i dín-i muģammed muģíš-i baģr-i kerem / reʾís-i ʿasker-i islām ü ţıll-i yezdāní 

║Ali Paşa. 

K26/29 şecíʿ-i devr-i zemān ü şefíʿ-i ĥalķ-ı cihān / muģíš-i baģr-i kerem ģażret-i ʿalí pāşā 

muģíš-i baģr-i meʿāní [1] manalar okyanusu ║manalar denizini kuşatan║Defterdar İskender 

Çelebi. 
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K26/28 muģíš-i baģr-i meʿāní sikender-i śāní / ķapusı ķullarıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

muģíš-i baģr-i vaģdet [1] vahdet okyanusu║Ebû Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/IV/3 muģíš-i baģr-i vaģdetdür dili var her vilāyetden / aķıtdı kendüye enhārveş efrād-ı insānı 

muģíš-i ʿilm-i rabbāní olmaķ [1] ilahi ilim okyanusu kesilmek║ilahi ilmi kuşatmak. 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

muģíš-i kerem [1] iyilik ve cömertlik okyanusu║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/25 bālā-himem muģíš-i kerem menbaʿ-ı niʿam / āb-ı ruĥ-ı efāēıl ü ser-çeşme-i hüner 

muģíš-i maʿrifet [1] marifet okyanusu, irfan okyanusu. 

G456/5 yaģyā muģíš-i maʿrifet olana varıgör / deryāya yolı uġrayan āb-ı revān gibi 

 muģkem [3] sağlam, dayanıklı, sarsılmaz, kavi. 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

Ş2/169 birisi dülger-oġlı şūĥ-ı ʿālem / binā-yı ģüsn anuŋla oldı muģkem 

muģkem eylemek [1] sağlamlaştırmak, dayanıklı hâle getirmek/sağlam inşa etmek. “sanem” 

kelimesinden hareketle “kâfirî bina yapmak” (=sağlam bina yapmak) olma ihtimalinin daha 

yüksek olduğu söylenebilir. 

G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

 muģibbān [1] bir tarikate yakınlık duyarak intisap eden, o tarikatin esaslarını benimseyen 

kimseler  gaziler. 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

muģsin [1] iyi ve güzel işler yapan, iyilikte bulunan. 

K3/20 mālik-i baģr-i meʿārif kāmil-i mülk-i kemāl / muģsin ü nāʾib-menāb-ı çār yār-ı muŝšafā 

 muģtāc [2] 

1. bir şeye ya da kimseye ihtiyaç duyan. 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

muģtāc ķılmaķ [2] muhtaç etmek, ihtiyaç hisseder hâle getirmek. 

K19/41 cihānı göz göre ķılmazdı kendüye muģtāc / müfíd ü muĥtaŝar olmasa çeşm-i ʿālem-bín 

M34/III/2 sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

muģtāc olmaķ [1] muhtaç olmak, ihtiyaç duymak; bir şey kendisine lazım olmak. 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 
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2. ihtiyaçlı, yoksul, fakir. 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

 muĥtaŝar [1] ayrıntıya girmeden, derli toplu şekilde kısaca anlatılan║söyleyişi 

güzelleştirmek için abartılı övgüler katmaya ihtiyaç bırakmayan. 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

muĥtaŝar eylemek, muĥtaŝar ķılmaķ [2] ayrıntıya girmeden, derli toplu şekilde kısaca anlatmak. 

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

 muģteriʿ [1] daha önce olmayan bir şeyi ortaya koyan, mucit. 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

 muģteşem [1] ihtişamlı, görkemli. 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

muģteşem ü ehl-i veķār [1] ihtişamlı ve vakur. 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

 muʿín [2] yardımcı, himmetçi, medetkâr, refik. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

muʿín olmaķ [1] (su yollarının inşası için) inayet göstermek, medet yetiştirmek. 

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

muʿín-i ʿābidín [1] âbidlerin yardımcısı/medetkârı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

muʿín-i dín-i muģammed [2], muʿín-i dín-i nebí [1], muʿín-i dín-i resūl [1] Hazreti Muhammed'in 

şeriatinin yardımcısı, destekçisi; İslam‟ın yayılması ve en iyi şekilde yaşanması için her türlü 

gayreti ve desteği gösteren. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/26 muʿín-i dín-i resūl ü emín-i şerʿ-i güzín / muģammed ümmetine şāh olan süleymāndur 

K9/26 muʿín-i dín-i muģammed muģíš-i baģr-i kerem / reʾís-i ʿasker-i islām ü ţıll-i yezdāní 

K10/15 yaʿní muʿín-i dín-i muģammed ʿalí-seĥā / şāh-ı ʿömer-ʿadālet ü būbekr-iştihār 

║ Şeyhülislam Fenarizade Muhyiddin Çelebi. 

K19/27 maķarr ü mesken ü meʾvā-yı zümre-i ʿulemā / muʿín-i dín-i nebí yaʿní bāb-ı muģyiddín 
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 muķābil [4] 

1. karşılık, bir şeyin/kimsenin tam karşısı. 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

2. (birinin) karşısına çıkan, karşısına çıkacak güçte olan║emsal, akran. 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

muķābil olmaķ  

1. karşısına çıkmak, karşısına çıkacak güçte olmak║akranı, emsali olmak. 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

2. karşısına geçmek, yüz yüze gelmek. 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

 muķaddem [1] önce gelen, önde giden║tercih edilen, üstün tutulan. 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

muķadder [1] Allah tarafından takdir edilen, alın yazısında bulunan şey. 

M8/V/2 gelür ezelde muķadder olan ķalíl ü keśír / hezār ķayserüŋ oldı leyāl-i ʿömri ķaŝír 

 muķārin bir arada bulunan, bitişik, yakın. 

muķārin olmaķ [1] yakın olmak, yakınlaşmak, … ile iktiran etmek. 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

muķarrer [2]  

1. kararlaştırılmış, hakkında karar alınmış║apaçık, muhakkak, şüphesiz. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

2. apaçık, açıkça; şüphesiz. 

Muk3/2didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 

 muķayyed [2] 

1. bağlı, bağlanmış; kayıtlı, prangalı/zincirli. 

Ş2/55 dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed / degüldür pend bendine muķayyed 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

2. bir şeye fazlaca önem veren, dikkatini ve gayretini o şeye sarfeden. 

muķayyed olmaķ [3] 



1196 
 

bir şeye fazlaca önem vererek, dikkatini ve gayretini o şeye sarfetmek║…(y)(A) bağlanmak, 

…(y)(A) esir olmak, … kaydına düşmek. 

G42/4 muķayyed olma ĥalķuŋ bārí bār-ı iʿtibārına / ferāġat eyle şāhuŋ iltifātından gedādan geç 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G504/2 me-bādā bāde-i ġaflet vire cān ĥırmenin bāda / muķayyed olma dünyā ķaydına arslanum uŝlan hey 

 muķím [1] bir yerde ikamet eden, yerleşen, daimi olarak bulunan, sakin; bir makamda 

bulunan, istikrar eden, kaim. 

K13/25 şevket ile devlet ü rifʿat maķāmında muķím / ģikmet ile ʿizzet ü raġbet mekānında mekín 

muķím-i kaʿbe-i ʿışķ [1] aşk Kâbe‟sinde ikâmet eden, aşk Kâbe‟sinin sakini. 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

muķím itmek [1] ikamet ettirmek, yerleştirmek║kaim ve daim etmek. 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

muķím olmaķ [3] 

1. geçip yerleşmek, oturmak, yerlerini almak. 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

2. bir yere yerleşmek, bir yere yerleşerek orada kalmak║kalıcı olmak, kaim ve daim olmak. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

3. bir makama geçmek, bir görevi uhdesine almak. 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

muķím ü mekín olmaķ [2] 

1. oturmak ve istikrar etmek. 

K19/1 gel ey maķām-ı fenāda olan muķím ü mekín / sözüm güherlerini gūşvār eyle hemín 

2. bulunmak ve barınmak. 

K19/37 yörenmez āyíne-i mihre źerre deŋlü ġubār / mekān-ı ķalbüŋe kín olmadı muķím ü mekín 

 muķtebes [1] ilim ve irfanından, nasihatinden istifade edilen. 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

 muķtedā [1] kendisine iktida edilen, uyulan, rehber edinilen; önder, kılavuz. 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi pāşāmuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

muķtedā-yı aʿyān [1] âyanın muktedası/kılavuzu║Süleymaniye Camii‟nin minareleri. 

K4/13 menārı ĥāne-i dínüŋ direkleri gibidür / çihār yār gibi muķtedā-yı aʿyāndur 
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muķtedā-yı rūzgār [1] zamanın muktedası/önderi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/12 āşinā-yı evliyā vü píşvā-yı aŝfiyā / reh-nümā-yı ġāziyān ü muķtedā-yı rūzgār 

muķtedā-yı sünniyān [1] sünnilerin muktedası/önderi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

 muķteżā [3]  

1. bir şeyin gereği olan, lazım gelen şey, icap. 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

muķteżā-yı ehl-i yaķín [1] yakîn sahibi (olma)nın gereği. 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

2. matlup, hacet, talep. 

G35/3 dünyāda muķteżāmuz anuŋ muķteżāsıdur / dilde riyāż-ı cennete beŋzer rıżā-yı dost 

muķteżā-yı yār [1] sevgilinin talepleri, sevgilinin istedikleri. 

G58/5 muķteżā-yı yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

… muķteżāsınca olmaķ [3] … talebine/muradına/isteğine uygun davranmak. 

M5/III/2 kişide ne rāģat-i dünyā ķalur ne āĥiret / muķteżāsınca olursa ehl-i tezvírüŋ müdām 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

 mū-miyān [2] kıl gibi ince belli (güzel/sevgili). 

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūh ü ŝabr-ı eyyūb 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

 muntaţır [3] dört gözle bekleyen, intizar eden. 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

muntaţır olmaķ [3] gözlemek, dört gözle beklemek. 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

K25/22 et ķalmadı ki ķalmadı ķalmalı olıcaķ / ķuşlar hevāda muntaţır olup göz ile yer 

 mūr [1] karınca. 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

mūr-ı maţlūm [2] mazlum karınca, zavallı karınca. 



1198 
 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

mūr-ı żaʿíf [2] zayıf, âciz karınca. 

G260/1 ʿazm-i sefer itdüm yine cānān ile gitdüm / bir mūr-ı żaʿífem ki süleymān ile gitdüm 

G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

 murād [11] dilek, istek, arzu, hacet. 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

Ş2/338 ol murādı dilüme almaġa šāķat yoķdur / cānum aġzuma gelür ĥavf ü recā ile hemān 

Ş2/339  öpeyin dest-i şerífin düşeyin ayaġına / bir murādum var eger var ise aŋa imkān 

G59/2 ne ŝaġ olmaķ murādumdur ne ölmekden ķaçar cānum / cihānda ĥaste-i ʿışķ olalı bir ĥoşça ģālüm var 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G309/3 aŋa şādem ki ʿışķuŋla uyandum ĥˇāb-ı ġafletden / murādum bu idi çoķdan ĥudā-yı lā-yenāmumdan 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 

murād eylemek, murād itmek, murād idinmek [4] istemek, dilemek, erişmeyi talep etmek. 

K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģayder-i remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥı olmaz cefākār olmaġa ķādir 

murād-ı ġāziyān [1] gazilerin muradı║gazilerin Murad‟ı║Sultan I. Murad. 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

murāda irişmek [1], murāda irmek [2] murada ermek; isteğine, dileğine kavuşmak. 

Ş2/332 irişsün bir nefesde biŋ murāda / devām-ı devleti olsun ziyāde 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

G507/4 ŝaģrā-yı lā-yezāli gördi murāda irdi / derbend-i kerbelānuŋ derdin çeken fedāyí 

murād atını yedmek [1] murat atını yedeğine çekip götürmek. 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

murādınca [1] isteği üzere, dilediğince. 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

 murādāt [1] “murād”ın çoğulu; muratlar, hacetler. 
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M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

 muraŝŝaʿ [2] değerli taşlarla süslenmiş, mücevherlerle bezeli. 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

 mūsā [6] 

1. İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine kitap olarak Tevrat verilen peygamber. Tanıklarda 

koynuna sokup çıkardığında bembeyaz parlayan eli (=yed-i beyzâ), Kızıldeniz‟i ikiye ayırması 

(K31/4‟te Nil), Allah‟ın tecellisine ve hitabına mazhar olması yönleriyle geçmektedir. 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

1.1. Musa║mavsa (=ustura). 

Ş2/296 cihānda berber-oġlı gibi ķanı / oķur mūsāya ĥaššı len-terāní 

2. özel isim. 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

mūsā ʿaŝāsı [2] Musa Peygamber‟in Kızıldeniz‟i ikiye ayırdığı ve bir mucize eseri yılana 

dönüştürdüğü asa. 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

 muŝāģabet karşılıklı görüşme, sohbet. 

muŝāģabet itmek [3] sohbet etmek, karşılıklı görüşmek. 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

 muŝāģib [3]  

1. sohbet arkadaşı, samimi arkadaş, dost. 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

1.1. sohbet arkadaşı, samimi arkadaş, dost║büyük bir zata, özellikle padişaha hoş hikâyeler, 

fıkralar, nükteler ve latifelerle güzel zaman geçirten bilgili, görgülü, hoşsohbet kimse, nedim. 
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G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

muŝāģib idinmek [1] râm etmek, samimiyet kurmak. 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

muŝāģib olmaķ [3] yarenlik etmek, düşüp kalkmak. 

K23/9 muŝāhib olmadı ehl-i hevāya ʿömrinde / vücūdı oldı anuŋ şemʿ-i bezm-i raģmāní 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

G317/2 ŝıġar mı aduŋa ednālara muŝāģib olup / ŝu gibi gülşen-i dehr içre alçaġa aķasın 

 Mūsā-kelām [1] Musa sözlü║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/18 mūsā-kelām ü ĥıżr-ĥıŝāl ü mesíģ-dem / ʿośmān-ģilm ü sāye-i envār-ı kirdigār 

 muŝallā [1] namazgâh, mescid. Tanıkta gafiller güruhunun namaza gitmemesinin aslında 

normal karşılanması gerektiği; mescidin/namazgâhın Allah‟ın divanı olması sebebiyle, liyakati 

olmayanların buraya giremeyecekleri ifade edilmektedir. Bununla birlikte, bu kişilerin hiç değilse 

bir defa, musalla taşına konduklarında, bir namaz için hâzır olacaklarına da gönderme vardır. 

M1/I/7 cumhūr-ı bāšıl varmaz nemāza / dívān-ı ģaķdur zírā muŝallā 

 muŝallí [1] beş vakit namazını kılan kimse║Yahya. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

 muŝavver [1] 

1. nakşedilmiş, tasvir olunmuş. 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

2. surete bürünmüş. 

muŝavver rūģ [1] surete bürünmüş ruh. 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

 mūsí-i kāţım [1] Bağdat‟ta on iki imamdan Musa el-Kâzım‟ın kabri etrafında oluşturulan 

külliye ve bu külliyenin bulunduğu semt. 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

 muŝliģ ıslah edici. 

muŝliģ-i aģvāl-i zemān [1] zamane hâllerini düzene sokan, ıslah eden; içinde bulunulan döneme 

intizam veren║Rüstem Paşa. 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 

muŝliģ-i ʿālem [2] âlemi ıslah eden, âleme intizam veren 
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║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/28 vücūdı muŝliģ-i ʿālem miśāl-i zühd ü ŝalāģ / cünūd-ı ehl-i sücūda delíl-i sübģāndur 

║Kanuni Sultan Süleyman‟ın âdil devri. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní 

 muŝšafā [2] 

1. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden birinin adı. 

Ş2/281 birisi muŝšafādur ĥān-ı ʿuşşāķ / olupdur zühd ile meşhūr-ı āfāķ 

2. Kanuni Sultan Süleyman‟ın oğlu Şehzade Mustafa. 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 

muŝšafā ĥān [1] Mustafa Han║Şehzade Mustafa. 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

3. Candaroğulları‟ndan Kızıl Ahmed‟in soyundan gelen, Malta seferi kumandanı beşinci vezir 

Mustafa Paşa. 

muŝšafā paşa [1] Vezir Mustafa Paşa. 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacildür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

 mūtāb [1] keçi kılından çul, yem torbası, kolan gibi şeyler yapıp satan kimse, mutaf. 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

 mušābıķ münasip, uygun, uyumlu, muvafık. 

mušābıķ olmaķ [1] uygun ve uyumlu olmak, tutarlılık göstermek. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

 muʿteber [3] itibar edilen, beğenilen, üstün tutulan, rağbet gören, heyecan yaratan. 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

Ş1/31 baŋa fiʿl-i menāhí muʿteberdür / günāh itmek yanumda bir hünerdür 

 muʿtedil [1] ılıman, itidalli, denge üzerinde. 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

 mušíʿ itaat eden, boyun eğen, tâbi olan, râm olan. 

mušíʿ itdürmek [1] itaat altına almak, râm etmek. 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

mušíʿ olmaķ [3] itaatkâr olmak, tâbi olmak, boyun eğmek. 
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K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

K32/8 devlet anuŋ ki gelüp işigine ola mušíʿ / vāy aŋa kim ide ser-keşlik ile kendüyi ʿāķ 

 mušlaķ [4] kesin olarak, mutlak surette, behemehal. 

Ş1/10 bu esrār-ı nihānı mā hüve‟l-ģaķ / ĥudādan ġayri bilmez kimse mušlaķ 

Ş1/125 ne revzendür bu revzenler ki mušlaķ / görinür anda nūr-ı pertev-i ģaķ 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

 mušrib [6] hanende, muganni (ve/veya) çalgıcı, sazende. 

K6/5 giderdi ālet-i hengāmesini mušribler / olurdı ʿayn-ı ʿavāma ģicāb-ı ţulmāní 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

M19/VII/1 çeng ü çeġāne mušrib elinden ider fiġān 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

mušrib-i cān [1] can mutribi. 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

mušrib-i devrān [1] felek mutribi. 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

mušrib-i ġam [1] gam mutribi. 

Ş2/182 niyāz itdükçe ʿuşşāķa ider nāz / ķılupdur mušrib-i ġam beŋzümi sāz 

mušrib-i ʿışķ [1] aşk mutribi. 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yı miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

mušrib-i ţālim [1] zalim mutrip. 

K5/35 ocaġa yandı zemān ile nāy ü çeng ü rebāb / iderdi mušrib-i ţālim elinden efġānı 

mušribān-ı bezm-i belā [1] belâ meclisinin hanende ve sazendeleri║şehrin köpekleri. 

K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

muttaŝıl [1] 

1. sürekli, devamlı. 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

2. bitişen, bitişik. 
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muttaŝıl olmaķ [1] bitişmek, arada hiç mesafe bırakmayacak şekilde yakın olmak.  

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

muvāfıķ uygun, uyan, zıt olmayan, muhalif düşmeyen, seza. 

muvāfıķ olmaķ [1] uygun olmak, muhalif düşmemek, sezavar olmak. 

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

mūy kıl, tüy; saç. 

mūy-i sefíd [2] ağarmış saç, sakal, kaş, bıyık. 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

G448/2 kendüyi envār ile hemvār idüp mūy-i sefíd / yüze gelmiş ŝanasın emvāc-ı baģr-i ʿizzeti 

mūy-i siyah [1] siyah saç, sakal,kaş, bıyık. 

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

 mūy-miyān [1] kıl gibi ince belli. 

G47/6 cānum aġzuma gelür būse kinār idince / sím-ten ġonce-dehen mūy-miyāndur ferruĥ 

 mużšaribü‟l-ģāl itmek [1] ızdırap vermek, ızdıraptan kıvrandırmak. 

K22/5 ġam degül ģaķ sözümi diŋlemese ehl-i nifāķ / fāsıķı mużšaribü‟l-ģāl ider āvāz-ı eźān 

 mūźí [1] inciten, eziyet veren, haşin, kaba. 

G471/2 ʿayn-ı ʿavāmı gözlemez mūźíler izin izlemez / il gözine faķír olur āĥiretüŋ ekābiri 

 mūźílik [1] sertlik, kabalık, haşinlik. 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

 mübārek [6]  

1. kutlu, uğurlu; mukaddes, aziz; hürmetli, muhterem. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

K26/26 sözi güherlerini çünki gūşvār itdüm / öpüp mübārek elin meskenetle didüm aŋa 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

G47/2 sen ki şemşír ile ʿāşıķlaruŋı öldüresin / ne mübārek dem ü ne ķutlu zemāndur ferruĥ 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

mübārek-dem [1] mübarek nefesli. 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

mübārek-fāl [1] uğurlu, hayırlı, mübarek.  

K20/34 ebü‟s-suʿūd efendi ķapusınuŋ ķulı ol / ki ʿaynı ʿayn-ı ʿalí gibidür mübārek-fāl 
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2. bereketli. 

mübārek eylemek kutlu ve bereketli kılmak. 

K9/47 mübārek eyleyüben sūr-ı pür-sürūrını ģak / cihānda ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

[ayrıca bkz. „rūģ-ı mübārek‟ md.] 

müberrā arınmış, arındırılmış, pak ve münezzeh. 

müberrā olmaķ [1] arınmak, uzaklaşmak, ilgisini kesmek. 

G379/4 lenger-i ġam-ı teʿalluķdan müberrā olmışuz / güç degül göçmek cihān mülkinden āsāndur bize 

mübtedā [2] başlangıç║Arapça gramerde isim cümlelerindeki özneye verilen ad. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden şāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

G174/6 ʿaceb midür bizi merfūʿ iderse devr-i zemān / cihānda her birümüz mübtedāmuza ĥaberüz 

 mübtelā [10] 

1. bir şeye ya da birine kendini kaptırmış olan, tutkun, düşkün, âşık. 

Ş1/53 dir idüm ģayflar ben mübtelāya / ki ʿömrüm ģāŝılı gitdi hevāya 

G9/1 ʿíd oldı mübtelāları aġlatma dil-berā / ʿāşıķlara el ucı ile ķılma merģabā 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözler 

G223/1 aġladur ben mübtelāyı ʿāşıķ-ı zār olduġuŋ / iŋledür derd ehlini ʿışķ ile bímār olduġuŋ 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 

G508/3 hezār bencileyin mübtelāsı var anuŋ / çoġaldı ĥasteleri ģikmet-i ilāhí gibi 

mübtelā olmaķ [2]  

1. tutulmak, kendini kaptırmak. 

G265/1 sevdüm ol yāri mübtelā oldum / kendü kendüme bir belā oldum 

2. düşmek, düçar olmak. 

K24/2 eydür ki ey ġaríb-i dil-efġār-ı rūzgār / derd-i firāķ-ı dil-bere olduŋ çü mübtelā 

mübtelā ķılmaķ [1] düşürmek, düçar etmek. 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

mübtelā-yı derd-i hicrān [1] ayrılık derdine düşmüş olan. 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itmek [1] saf ve derin aşka düşürmek. 
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M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

mübtelā vü bí-kes ü dívāne vü şeydā [1] düşkün, kimsesiz, aklı başından gitmiş ve meczup. 

G489/4 eyledüŋ ey yār-i çār-ebrū belā-yı hecr ile / mübtelā vü bí-kes ü dívāne vü şeydā beni 

2. râm, emir kulu, bende-i ferman. 

M20/IV/2 ķapusı ķullariyle niçe mübtelā ile 

 mübteźel [1] itibarsız, aşağılık, bayağı (kimse). 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

 mücāhid [3] mücahit, cihat eden, kâfirlerle savaşan, gazi. 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

mücāhid fí-sebíli‟llāh [1] Allah yolunda cihat eden║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/27 ebü‟l-fetģ ü ebü‟n-naŝr ü ebü‟l-ĥayr ü ebü‟l-iģsān / mücāhid fí-sebíli‟llāh ü seyf-i dín-i yezdāní 

 mücāhidín [1] “mücāhid”in çoğulu; mücahitler, Allah yolunda cihat edenler, gaziler. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

 mücāvir [1] 

1. bir tekke ya da türbe yakınında uzlete çekilerek kendini ibadete veren kimse, mutekif. 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

2. Hazreti Muhammed‟e daha yakın olabilmek düşüncesiyle Mekke ya da Medine‟ye yerleşen 

kimse║mutekif. 

mücāvir-i ģarem-i gülşen-i ĥalíl [1] dostun (=Hazreti Muhammed)/Halil‟in (=Hazreti İbrahim) gül 

bahçesinin hareminin mücaviri║Kâbe hareminin mutekifi. 

G166/4 olduķ mücāvir-i ģarem-i gülşen-i ĥalíl / serv ü gül oldı anda ķıyām ü ķuʿūdumuz 

 mücellā [1] cilâlı, parlak, ışıl ışıl. 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

mücellā eylemek [1] ışıl ışıl etmek. 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 

 mücerred [1] maddi olan her şeyden arınmış bir biçimde. 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

 mücevvef [1] içi boş, oyuk. 
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G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

 müdām [38] 

1. her zaman, daima, devamlı, hep. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

K23/38 cemāl-i lušf ü celāl-i ʿadālet ile müdām / seʿādet işiginüŋ olasın nigehbānı 

K25/18 ķor giresi boġazı içün çalışur müdām / döndi deve ķuşına bu cemʿiyyet-i beşer 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

M4/I/5 bir ālet-i mülāģaţadur cümle kāʾināt / maķŝūd olanı bilmek içün ādeme müdām 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi pāşāmuz bizüm 

M5/III/2 kişide ne rāģat-i dünyā ķalur ne āĥiret / muķteżāsınca olursa ehl-i tezvírüŋ müdām 

M30/III/1 yol gibi boynumı burup šururın yolda müdām / niçe gündür ki gelüp geçmedi ol şāh-ı be-nām 

M38/III/2 ʿāşıķ-ı dil-ĥasteler anuŋ dirisidür müdām / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G360/5 yaģyā müríd-i ķāf-ı ķanāʿat gibi müdām / ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eyler ĥayāl-i hū 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

G438/2 bir büyük kimse ŝanursın kendüŋi görüp müdām / ādemi aldar felek āyíne-i āhen gibi 

1.1. her zaman, daima, devamlı, hep║“şarap” anlamıyla iham-ı tenasüp. 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

M7/VII/2 revzenler açılup aŋa dārü‟s-selāmdan / nūş itdügi müdām şerāben šahūr ola 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G249/5 yaģyā firāķ-ı ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

2. hiç, hiçbir zaman. 
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K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

G57/2 ĥālí degüldür āyine-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G197/1 ʿışķ ehli müdām itmez tāc ile ķabādan ģaţţ / ʿaķlı olan eyler mi esbāb-ı riyādan ģaţţ 

Aşağıdaki tanıklarda her iki anlam da mümkündür. 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

 müdāmí [1] devamlı olarak. 

Ş2/90 oķındı bezm-i gülşende müdāmí / gülistān ü behāristān-ı cāmí 

 müdārā [1] kin ve düşmanlığın üstünü örtüp zahiren dost gibi davranma, idare etme.  

G425/3 ķayd itme degme bir ʿacemínüŋ ʿadāvetin / dārālıġ itmez ol ki müdārāsı olmaya 

müdārā eylemek, müdārā itmek [2] idare etmek, görünüşte güler yüz göstererek iyi davranmak. 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G484/1 dil-i maģzūnumı bir gün tesellā itseŋ olmaz mı / šutalum düşmenüŋ oldum müdārā itseŋ olmaz mı 

 müdāvemet bir işi yapmaya yılmadan, vazgeçmeden devam etme.  

müdāvemet itmek [1] yılmadan, vazgeçmeden devamlılık göstermek. 

G351/5 ʿibādet içre olan dāla döndüm ey yaģyā / duʿā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

 müderris [1] yüksek seviyede ders okutan hoca, âlim. 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

 müddeʿí [3] haksız ve asılsız iddiasında ısrarcı olan kimse. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

 müdġam [1] Arapçada yan yana olan aynı iki harften tek bir şeddeli harf elde etmek için 

diğerinin içine dahil edilen birincisi. 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

 müʾeźźin [3] camilerde ezan okuyan ve sela veren din görevlisi. 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 
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G507/7 çaġırdı her müʾeźźin dívān-ı źü‟l-celāle / gir cāmiʿ-i şerífe gör ĥırmen-i duʿāyı 

 müfettiģü‟l-ebvāb [1] kapıları açan. 

K4/36 ŝabā-yı maʿdeletidür müfettiģü‟l-ebvāb / şuʿāʿ-ı lušfı cihāna delíl ü bürhāndur 

 müfettiş [1] bir işin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş ederek üst 

mercilere rapor eden görevli.  

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

 müfíd [1] 

1. fayda veren, fayda sağlayan, kendisinden istifade edilen, yararlı. 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

2. ifade eden, beyan eden, anlatan. 

müfíd ü muĥtaŝar [3] gösterişten uzak, derli toplu bir şekilde anlatan; kısa ve özlü; faydalı ve 

kuşatıcı. 

Ş2/319 bu baģr içre sözüŋ dürr ü güherdür / ģaķíķatde müfíd ü muĥtaŝardur 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

K19/41 cihānı göz göre ķılmazdı kendüye muģtāc / müfíd ü muĥtaŝar olmasa çeşm-i ʿālem-bín 

 müftí [1] şeyhülislam. 

müftí-i dehr [1], müftí-i zemāne [1] devrin şeyhülislamı.  

║İbn-i Kemal. 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

║Ebussuud Efendi. 

K20/41 meded yetiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

 müheyyā amade, hazır. 

müheyyā olmaķ [2] hazır olmak, amade olmak. 

K1/8 pírūze šabaķlarla šolup kevkeb-i dürrí / pāyine niśār olmaġa olmışdı müheyyā 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

 mühimmāt [1] “mühimme”nin çoğulu; lâzım olan şeyler, hacet║maslahat, mühim iş, 

eşgal. 

M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

 mühmelāt [2] 

1. anlamsız, boş sözler; malayani. 
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M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

2. sefil, işe yaramaz, olur olmaz kimseler; erazil. 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

 müjde sevindirici haber, muştu. 

müjde itmek [1] sevinçli bir haberi ulaştırmak, müjdelemek. 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

müjdeler olsun [1] birine sevinçli bir haber verirken söylenen söz, “gözün aydın” anlamı da taşır. 

K24/23 didi zihí kemāl-i seʿādet zihí şeref / aç gözüŋi vü müjdeler olsun bugün saŋa 

 müjdegāní müjde getirene verilen hediye, bahşiş, müjdelik anlamı daha yaygın olmakla 

birlikte tanıkta müjdeci. 

müjdegāní-i rūy-i viŝāl [1] vuslat yüzünün müjdecisi║remmal. 

K24/19 şāyed ki müjdegāní-i rūy-i viŝāl ile / derd-i derūnuma ola bir vech ile devā 

 müje [1] kirpik. 

K21/1 bígāne oldı şimdi müjeŋ gibi cāna tír / šoķınmadın geçer yine ben bí-nişāna tír 

 müjgān [3] “müje”nin çoğulu; kirpikler. Tekil olarak da kullanılır. 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

 mükedderü‟l-aģvāl [1] ahvâli perişan. 

K20/41 meded yetiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

 mükemmel [1] tam, kusursuz, olabilecek en güzel şekilde, usta işi. 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemmel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

 mükerrem [2] aziz, saygıdeğer, hürmete layık. 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

Ş2/199 biri mūtāblarda adı ilyās / mükerrem adı ʿinda‟llāhi ve‟n-nās 

 mül [3] şarap. 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

 mülāģaţa [2] hayal, tasavvur. 

G328/5 mülāģaţamda ķulınuŋ ķulı yirine ķoyup / hemíşe kendümi yaģyā cihāna şāh iderin 
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G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

 mülāķat görüşme, buluşma, mülaki olma. 

mülāķat olmaķ [2] 

1. vasıl olmak, kavuşmak. 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

2. buluşmak, görüşmek, söyleşmek. 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

 mülāyemet mülayimlik, yumuşaklık, şirinlik, nezaket. 

mülāyemet itmek [1] yüz vermek, yumuşaklık göstermek, nazik davranmak.  

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 

 mülayim [1] yumuşak huylu, uysal, şirin, nazik. 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

mülāyim eylemek [1]  

a. yumuşak huylu ve uysal etmek║kalbine merhamet vermek. 

b. yumuşak huylu, uysal, şirin, nazik bir yâr vermek. 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

 mülāzemet bir kimseye, nesneye ya da mekâna devam ve bağlılık gösterme; hizmet, 

kulluk; el pençe divan durma; vusul. 

mülāzemet itmek [1] el pençe divan durmak║hizmet etmek║kulluk etmek║vusul bulmak, vuslata 

erişmek. 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin 

 mülāzım [1] bir kimse, nesne ya da mekâna devam ve bağlılık gösteren kimse; padişah 

için kapı halkı ve nedim. 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzım olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

 mülāzımín [1] “mülāzım”ın çoğulu; bir kimse, nesne ya da mekâna devam ve bağlılık 

gösteren kimseler. 

K4/2 hemān bu cāmiʿi dívān-ı ģaķķa beŋzedürin / mülāzimíni anuŋ cümle ehl-i ímāndur 

 mülģid [1] dinden dönmüş, bidat ehli, hâricî. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 
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 mülk [1] 

1. ülke, memleket, diyar. 

M14/IV/1 otlayup at ü deve mülkinde itdiler maʿāş / yirlerin rūy-i ķalender gibi ķıldılar tırāş 

mülk-i ʿadem [3] yokluk mülkü, yokluk diyarı. 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

G497/2 isteyen şimden girü mülk-i ʿademde yoķlasun / bí-vücūd itdi dehānı gibi cānānum beni 

mülk-i beķā [2] ebedilik mülkü, ahiret yurdu. 

M1/IV/3 dervíş olanuŋ mülk-i beķāda / mirķāt-i rifʿat olur ģaŝíri 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

mülk-i cemāl [1] güzellik mülkü, güzellik ülkesi. 

Ş2/246 biri mülk-i cemālüŋ şāhı olmış / biri bürc-i celālüŋ māhı olmış 

mülk-i cihān [6] cihan mülkü, dünya. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K3/25 gün gibi fetģ eyledi mülk-i cihānı lušf ile / kāmil-i ģaķ mehdí-i ŝāģib-ķırāndur ģāliyā 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

G180/1 bir senüŋ gibi efendinüŋ ķulı ķurbānıyuz / ʿālemüŋ sulšānıyuz mülk-i cihānuŋ cānıyuz 

mülk-i cihāna gelmek [1] cihan mülküne gelmek║dünyaya gelmek (=doğmak) ve bahsi geçen 

sıfata sahip olarak yaşamak. 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

mülk-i dārā [1] Dârâ‟nın ülkesi║İran. 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 

mülk-i dil [1] gönül ülkesi. 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

mülk-i dünyā pādişāhı [1] dünya mülkünün padişahı║Hazreti Muhammed. 

M15/IV/1 mülk-i dünyā pādişāhı āĥiret sulšānısın / on sekiz biŋ ʿālemüŋ bir şāh-ı ʿālí-şānısın 

mülk-i fenā [2] yokluk diyarı, fena diyarı. 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 
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mülk-i ferenduş [1] Ferenduş‟un (=Ferdinand‟ın) ülkesi║Avusturya. 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / nite ki mülk-i ferenduş ile alamanı 

mülk-i ģüsn [1] güzellik ülkesi. 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

mülk-i kemālüŋ māliki [1] kemal mülkünün hâkimi║insan-ı kâmil. 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

mülk-i ʿuķbāya gitmek [1] ahiret yurduna gitmek║ölmek. 

G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

2. âlem. 

mülk-i maʿnā [1] mana âlemi, manevi âlem. 

G289/3 mülk-i maʿnāda ricāl ile ţuhūr eyleyelüm / ŝūretā rind-i ĥarābāt ile peydā olalum 

3. taşınmaz mal. 

mülk ü māl [1] mal mülk. 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

 müʾmin [3] inanan, iman eden, iman sahibi, Müslüman. 

K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

 mümkin imkân dahilinde olan, olabilirliği bulunan. 

mümkin degül [1] “mümkün değil”, “imkânı yok.” 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

 mümtāz [4] seçkin, gözde, güzide, akranından ayrıcalıklı ve üstün. 

K5/22 muģammed ümmetinüŋ mesnedi vü mümtāzı / ġazāda ġāzílerüŋ şāhı merd-i meydānı 

M21/I/1 erlik ile erdişír-i ʿālemüŋ mümtāzıyuz / ŝad hezārından ʿadūnuŋ yüz çevürmez ġāzíyüz 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

 mümteniʿ [1] yasak, yasaklı║muhal, imkânsız. 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

 münācāt Allah‟a yalvarıp yakararak niyazda bulunma; dilek, temenna; sipas, salavat. 

münācāt ehli [1] niyaz sahipleri║Hak âşıkları. 
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G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

münācāt eylemek [2] 

1. Allah‟a hamd ü senalar eylemek. 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

2. temenna eylemek. 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

 münādí [1] tellâl. 

M6/I/6 münādíler çaġırup didiler ki olsa gerek / sürūr-ı sūr-ı şehenşāh-ı ţıll-i yezdāní 

 münāfıķ [2] iki yüzlü, ara bozucu, nifakçı. 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

G384/4 diríġā bí-günāh iken beni geçmiş münāfıķlar / geçerken āşinālıķ eylese göŋlüm emín olsa 

 münāfıķāne [1] iki yüzlü bir şekilde, münafıkçasına. 

G102/1 cihāna ʿışķumı fāş itmek iftiĥārumdur / münāfıķāne dirilmek benüm ne kārumdur 

 münʿakis akseden, yansıyan. 

münʿakis olmaķ [1] yansımak, aksetmek. 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

 münāsebet alaka, irtibat; takrip, vesile. 

münāsebet itmek [1] irtibat vesilesi elde etmek. 

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 

 münāsib [1] uygun, layık, yerinde, müstehak. 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

 münevver [2] aydın, nurlu. 

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

münevver eylemek, münevver ķılmaķ [2] aydınlatmak║revnak ve taravet vermek. 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥūrşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

Ş2/69 ʿarūs-ı naţm açduķça niķābın / münevver ķıl cemāli āfitābın 

münevver olmaķ [1] aydınlanmak, nurlanmak.  

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

 münģaŝır [1] özel, hasredilmiş, bir kimseye/bir şeye mahsus. 
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Ş2/183 vefāsı cevri anuŋ cāna birdür / cefā vü cevri baŋa münģaŝırdur 

 münhezim [2] hezimete uğramış, yenik düşmüş. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

 münkeśirü‟l-bāl [1] (kolu) kanadı kırık║kırılmış, incinmiş, zulme uğramış. 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

 münkir [1] gerçeği reddeden, kabul ve itiraf etmeyen kimse, inkârcı; inançsız, imansız, 

mümin karşıtı.  

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

 münkirān [1] “münkir”in çoğulu; münkirler, inkârcılar, imansızlar. 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

 müntehā [1] uç, nihayet, bir şeyin varabileceği son nokta║varılabilecek son noktada 

bulunan║Süleymaniye Camii. 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

 münteķış <MÇ‟de “münteķaş> [1]; nakşedilmiş, hakkedilmiş, kazınmış. 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

 mürāyí [1] iki yüzlü, riyakâr, kendisini olduğundan farklı gösteren. 

mürebbā [1] terbiye olunan, beslenen, yetiştirilip büyütülen. 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

mürebbā itmek, mürebbā ķılmaķ [2]  

1.1. beslemek, yetiştirmek, perveriş vermek, terbiye etmek. 

K1/32 elšāf ü ʿināyetler idüp rabb-i müheymin / ķılmışdı anı ĥulķ-ı ʿaţímiyle mürebbā 

1.2. beslemek, perveriş vermek║kanlandırıp canlandırmak, semirtmek║itibar sahibi etmek. 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

 mürekkebcilik [1] mürekkepçilik mesleği; mürekkep imalatı ve satışı. 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

 müretteb [1] sıralanarak, belli bir düzen içerisinde. 

Ş1/97 bunuŋ n‟idüginin bilüp müretteb / dönerler gird-bād-ı ʿışķ ile hep 

 mürġ kuş. 

mürġ-i ābí [1] su kuşu; kaz, ördek vb. 
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Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

mürġ-i aʿdā [1] düşman kuşları; kuşa benzeyen düşmanlar. 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

mürġ-i cān [10] can kuşu. 

K34/28 uçurma mürġ-i cānını maġlūb olanlaruŋ / ʿömr-i ķaŝírine sebeb olma šoġan gibi 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

G308/1 uçurdum mürġ-i cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden / ĥalāŝ oldum ġam-ı hicrān ile ġavġā-yı düşmenden 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

mürġ-i cān ü dil [1] can ve gönül kuşu. 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

mürġ-i dil [2] gönül kuşu. 

K18/31 ayaġuŋ šopraġına ŝu gibi aķdı göŋlüm / ele al mürġ-i dili eylügi eyle ŝuya ŝal 

G19/1 mürġ-ı dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

mürġ-i ĥˇābını uçurmaķ [1] uyku kuşunu uçurmak║uykusunu/uykularını kaçırmak. 

G35/2 ʿışķum behārı açdı gözümüŋ şükūfesin / uçurdı mürġ-i ĥˇābumı ŝavt-i ŝadā-yı dost 

mürġ-i ĥāne [1] evcil kuş. 

M19/I/2 aldanma mürġ-i ĥāne gibi dām ü dāneye 

mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār [1] sevgilinin mahallesinin güzel ötüşlü kuşu. 

G87/3 tír-i cefāsı mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār / seng-i belāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

mürġ-i ģużūrın uçurmaķ [1] huzur kuşunu uçurmak║huzurunu kaçırmak. 

G471/5 mürġ-i ģużūruŋ uçura bir gün olur šoġan gibi / bāl ü perin aça uça muţlimeŋüŋ defātiri 

mürġ-i hümā [3] hüma kuşu, yükseklerden uçup hiçbir zaman yere inmediğine, başına konduğu 

ya da üstüne gölgesini saldığı kimselere mutluluk getirdiğine inanılan efsanevi bir kuş, devlet 

kuşu. 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 



1216 
 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

mürġ-i hümā-yı rifʿat [1] yücelik hüması, yücelerin hüması. 

K7/19 görinen tuġları mürġ-i hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

mürġ-i kūy-i yār [1] sevgilinin mahallesinin kuşu. 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

mürġ-i perrān [1] uçan kuş. 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

mürġ-i seʿādet [1] devlet kuşu, talih kuşu, hüma. 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

mürġ-i şikār [1] av kuşu, avlanan kuş. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

mürġ-i vaģşí [1] vahşi, ehlileşmemiş kuş. 

Ş1/17 geh olur eylerün mescidde meʾvā / ķafesde mürġ-i vaģşí gibi farżā 

mürġ gibi uçmaķ [1] kuş gibi uçmak║uçarcasına hızlı koşmak. 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

 mürġān “mürġ”ün çoğulu; kuşlar. 

mürġān-ı bí-şümār [1] çok sayıda kuş, kuş sürüleri. 

K10/13 göŋlüm ķaralanur nite kim nāme-i firāķ / pervāza gelse şevķ ile mürġan-ı bí-şümār 

 müríd [1] bir tarikata girerek bir mürşide bağlanmış kimse, şakirt, tilmiz. 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

müríd-i baģr-i kemāl [1] kemal denizinin (=kâmil mürşit) müridi║Yahya. 

G174/2 göŋüldekini ʿıyān eyledi ŝafāvetümüz / müríd-i baģr-i kemālüz maʿādin-i güherüz 

müríd-i ʿışķ [3] aşk müridi. 

G357/3 yā ilāhí bu ne sırdur kim müríd-i ʿışķ olup / saʿy ile baģr-i muģíš-i ʿışķ olur bir ķašre ŝu 

G439/5 yaģyā müríd-i ʿışķ olanuŋ başı tācıdur / alçaķ göŋüllü olalı ĥāk-i ķadem gibi 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarebí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

müríd-i ķāf-ı ķanāʿat [1] kanaat Kaf‟ının müridi. 

G360/5 yaģyā müríd-i ķāf-ı ķanāʿat gibi müdām / ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eyler ĥayāl-i hū 

müríd-i pír-i ʿışķ [1] aşk şeyhinin müridi.  

G63/2 müríd-i pír-i ʿışķ oldum hidāyet hāneķāhında / penāh-ı derdmendāna penāh olmış penāhum var 

 mürídān [1] “müríd”in çoğulu, müritler. 
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K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

 mürşid [3] irşad eden; hak ve hakikat yolunda insanlara rehberlik eden kimse. 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

mürşid-i kāmil [9] kâmil mürşit; ilim, hüner, marifet ve manevi meziyetler bakımından kusursuz 

ve olgun olan mürşit. 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

M13/5 mürşid-i kāmil güzín-i evliyā vü aŝfiyā / ʿārif-i rāh-ı šaríķat vāķıf-ı rāz-ı hüdā 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

G80/1 mürşid-i kāmil ādemi cām-ı cihān-nümā ider / cām-ı cihān-nümā nedür āyíne-i ĥudā ider 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

mürşid-i kāmil-vücūd [1] zâtı kemale ermiş mürşit; mürşid-i kâmil. 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

mürşid-i maʿķūl [1] aklı başında, akıllıca davranan, akıllı mantıklı mürşit. 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

mürşid-i mevlā [2] Allah yoluna irşat eden. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi / her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

mürşid-i rāh-ı muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed) yoluna irşat eden. 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

2. rehber, önder. 

mürşid-i erkān [1] ricalin mürşidi. 

M9/I/2 yine bir gerçek eri mürşid-i erkān itdüŋ / ģākim-i maģkeme-i taĥt-ı süleymān itdüŋ 

 mürūr geçme, geçiş; göç. 

mürūr itmek [1] (aşıp) geçmek. 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr  

mürūr-ı devr-i zemān [1] mevsimlerin döne döne geçişi. 
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K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

mürūr-ı meh ü sāl [3] yılların ve ayların geçişi. 

K13/37 nitekim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nitekim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

K14/38 ķılıcı üstün ola gün gibi ʿālemde anuŋ / emr-i taķdír ile olduķça mürūr-ı meh ü sāl 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

mürūr-ı rüzgâr [1] zamanın geçişi║zamanın göçü║geçen zaman║göçen zaman║bir daha ele 

geçmeyecek olan gençlik. 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 

 mürüvvet iyilik, lütufkârlık, ihsanda bulunma. 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

mürüvvet şeríʿati yeŋer [1] “mürüvvet şeriatten üstündür” anlamında atasözü. 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

 müsāfir [5] 

1. ziyaretçi. 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

2. yolcu, seyyah. 

G237/5 çoķ çoķ cefāŋı çekdüm azırġanma cānumı / mülk-i fenā müsāfiriyem ermaġanum al 

G153/2 ķušb-i devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

 müsāfirān [1] “müsāfir”in çoğulu; ziyaretçiler, mihmanlar. 

müsāfirān-ı ĥalíl olmaķ [1] Halil‟in (=Hazreti İbrahim) misafirleri olmak. 

G485/2 ŝalā-yı daʿvet ile kaʿbede müselmānlar / müsāfirān-ı ĥalíl olduġını gördüŋ mi 

 müsāfirín [1] “müsāfir”in çoğulu; aşağıdaki tanıkta “ziyaretçiler” ya da “seyyahlar” 

anlamından ziyade “seferdekiler, seferde bulunanlar” anlamı ön plandadır. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

 müsaĥĥar [1] boyun eğmiş, (birinin) emrine amade. 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

müsaĥĥar eylemek [2] boyun eğdirmek, (emrine) amade kılmak. 

K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

K23/28 müsaĥĥar eylese ģükmine cümle maĥlūķı / ʿaceb midür götürür ĥātem-i süleymānı 
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 müśāb sevap kazanmış, sevaba nail olmuş. 

müśāb itmek [1] sevaba nail etmek. 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle müśāb itdi ĥudā 

 müsāví [1] eşit, denk, birbirinden farksız. 

K27/13 bir ehl-i ʿilmdür ki yanında müsāvídür / ŝaff-ı niʿāl ü ŝadr-ı ŝadāret ki var ʿıyān 

 müsebbiģān [2] “müsebbiģ”in çoğulu; Allah‟ı tesbih edenler. 

K4/8 müsebbiģāna ķanādíli nūrdan tesbíģ / ya aĥterān-ı seʿādet-nişān-ı devrāndur 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

 müsellem [7] kimse tarafından inkâr olunmamış, itiraz edilmemiş, su götürmez; (söz 

içerisinde vurgulanan özelliği) herkesçe kabul edilmiş, herkes tarafından bilinen. 

M2/I/1 selām olsun bu sulšāna vilāyetde müsellemdür / güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālemdür 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

… ile müsellem [5] …y(A) sahip olmakla bilinen, herkesin … olduğunu ittifakla teslim ettiği. 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

G98/6 baķabilmez cihān mülkin görür iġmāz-ı ʿayn eyler / selāmet ehli kim ķalb-i selím ile müsellemdür 

G113/6 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

 müsellemlik berātı [1] menşur, ferman; hükm-i hümayun. 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

 müselmān [3] Müslüman. 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

G485/2 ŝalā-yı daʿvet ile kaʿbede müselmānlar / müsāfirān-ı ĥalíl olduġını gördüŋ mi 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

 müselmānlıķ [1] Müslümanlık, İslam dini║cümle Müslümanlar. 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri 

 müsemmā [1] 
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1. nispet edilen. 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

2. … denilen, … ile maruf, … adlı. 

… diyü müsemmā olmaķ [1] … diye isimlendirilmek, … olarak tanınmak, … olarak şöhret 

bulmak.. 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

 müstaġraķ gark olmuş, dalmış, batmış, kuşatılmış. 

müstaġraķ eylemek, müstaġraķ itmek, müstaġraķ ķılmaķ [3] batırmak, içine gömmek, gark etmek, 

tamamen kaplamak, kuşatmak. 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

müstaġraķ olmaķ [1] gark olmak, tamamen kaplanmak, kuşatılmak. 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

müstaġraķ-ı envār olmaķ [2] nurlara gark olmak, nurlarla kuşatılmak. 

G479/4 kaʿbe gibi yine müstaġraķ-ı envār olmış / ey ĥalílüm yüzüŋ üstindeki ĥālüŋ ʿadesi 

1.1. nurlara gark olmak, nurlarla kuşatılmak║ihtiyarlayıp yüzü nurlanmak. 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmaķ [1] ilahi nurlara gark olmak; ilahi nurlarla kuşatılmak. 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

müstaķím doğru, düz; doğru yolda olan, dürüst. 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

müstaķím itmek [1] doğru yolda ve doğruluk üzere ilerlemesini sağlamak. 

Ş2/65 maķām-ı raģmet içinde muķím it / elif gibi hemíşe müstaķím it 

 müstedām daim, baki, payidar. 

müstedām olmaķ [3] daim olmak, payidar olmak. 

K24/53 seyr itdügince ʿālemi seyyāre-i felek / dāʾim devām-ı devlet ile müstedām ola 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

G248/3 göŋlüm eglersin benüm çünkim bu miģnet-ĥānede / ey ġam-ı dil-ber hemíşe müstedām ol müstedām 

müsteʿār [1] eğreti, ödünç, emanet. 
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K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

müstecāb kabul gören, geri çevrilmeyen, makbul. 

müstecāb olmaķ [1] kabul olunmak, icabet edilmek. 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

müstefíd istifade eden, faydalanan. 

müstefíd olmaķ [1] istifade etmek, faydalanmak. 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

müstevfí [1] kâfi, yetişir olan, tam, mükemmel. 

K5/10 ŝafāsı lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí / šaríķ-ı āb-ı revānı kerāmet enbānı 

müstezād ziyadeleşmiş, artmış. 

müstezād eylemek [1] arttırmak, ziyadeleştirmek. 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

müstezād olmaķ [1] artmak, ziyadeleşmek. 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

müşābih [1] benzeyen, benzer. 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

müşābih olmaķ [2] benzemek. 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G417/1 açar cemālüŋi destāruŋ ile aķ cāme / müşābih olduŋ açılmış dıraĥt-ı bādāma 

 müşāhede [1] gözlem; gözlem sonucu varılan kanaat║yaratanı yaratılmışta görme, her 

zerrede Allah‟ın varlığına şahit olma. 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

müşerref [1] şereflendirilmiş, iltifata mazhar olarak şeref ve izzete erişmiş. 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

müşerref eylemek, müşerref itmek, müşerref ķılmaķ [4] şereflendirmek, teşrif etmek; bezemek, 

donatmak, güzellik katmak. 

K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibi ehl-i seyrānı 

K9/1 sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿośmāní / müşerref itdi yine cümleten dil ü cānı 
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 müşg-bār misk kokan. 

müşg-bār olmaķ [1] misk kokusuyla dolmak. 

K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģ gibi ʿazm-i kūhsār 

 müşkil [8]  

1. halledilmesi zor iş ya da mesele; güçlük, zorluk.  

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

2. güç, zor, çetin. 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

müşkil belā [2] çetin dert; içinden çıkılması zor olan belâ. 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

G424/1 dívāne-i ʿışķ olduġum bir ķayd olur cānānuma / bu bir żarūrí derd imiş müşkil belādur cānuma 

müşkil budur ki, müşkil oldur kim [2] “mesele/sorun şu ki” 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

müşkilāt-ı ilm-i beyān [1] beyan ilminin müşkülleri. 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

 müşrik şirk koşan, dinsiz imansız, zındık. 

müşrik-i maģabbet [1] muhabbet müşriki; mahbuba taparcasına âşık olup dinini imanını feda 

edecek hâle gelen? 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

 müşrikín [1] “müşrik”in çoğulu; müşrikler, Allah‟a şirk koşanlar. 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

 müştāķ [2] 

1. hasret ve arzuyla bekleyen. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 
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2. çok hevesli, can atan. 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

 müşterí alıcı, talip; Güneş‟in etrafında dönen gezegenlerden en büyüğü, feleğin kadısı ve 

hâkimi olarak kabul edilen Jüpiter, Hürmüz. 

müşterí olmaķ [1] alıcı olmak, talip olmak; rağbet göstermek, ilgilenmek║Müşterî gezegeninin 

güneşin etrafında döndüğü gibi etrafında dönmek. 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

müşterí-ʿašıyyet [1] Müşterî ihsanlı║çok cömert kimse║remmal. 

K24/22 ol müşterí-ʿašıyyet ü nāhíd-menzilet / ķaldurdı başını vü ĥišāb eyledi baŋa 

müşterí-cemāl [1] Müşterî yüzlü║yüzü Müşterî yıldızı gibi parlayan kimse. 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

müşterí-kemāl [1] en büyük, en uğurlu gezegen ve tüm yüce erdemlerin kaynağı olan 

Müşterî gibi kemal sahibi kimse║ Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/10 ibn-i celāl ü mihr-i kerem müşterí-kemāl / kān-ı kemāl ü menbaʿ-ı elšāf-ı müsteʿān 

müšālaʿa düşünerek ve anlayarak okuma, tetkik etme. 

müšālaʿa eylemek [1] düşünerek anlayarak okumak, incelemek, tetkik etmek; hakkında etraflıca 

düşünmek. 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

 mütekebbir [3] büyüklük taslayan, kendini beğenmiş, kibirli, mağrur, tafralı kimse. 

G110/3 mütekebbirlere ikrām-ı temām itmediler / kendü eksüklügini bilmeyene kem didiler 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

 mütekebbirlenmek [1] büyüklenmek, burun kıvırmak, istiğna göstermek. 

G177/1 almazuz manŝıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz / mütekebbirlere gāhí mütekebbirlenürüz 

 müyesser kolay kılınan, kolaylaştırılan, nasip edilen. 

müyesser ķılmaķ [1] nasip etmek, kolaylaştırmak. 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı 

müyesser olmaķ [5] nasip olmak. 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

G50/2 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 
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G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

 müzeyyen bezenmiş, süslenmiş, kuşanmış. 

1.1. bezenmiş, süslenmiş║müşerref, mükemmel. 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

1.2. bezenmiş, süslenmiş, kuşanmış║gökçek, görklü, yakışıklı. 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķ ģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

müzeyyen olmaķ [1] bezenmek, süslenmek, ziynetlenmek║intizam bulmak. 

K23/39 ķıyāmete degin āsūde-ģāl olup her dem / müzeyyen ola vücūduŋla ʿālem-i fāní 
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1.9. -N- 

 naʿal, naʿal [1] 

1. nal. 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

2. âşıklığın derecesini göstermek maksadıyla kesici bir aletle vücutta açılan nal şeklindeki yarık. 

naʿaller kesmek [1] âşıklığın derecesini göstermek maksadıyla kesici bir aletle vücutta nal 

şeklinde yarıklar açmak. 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

 naʿalçe, naʿlçe [5] çizme, yemeni gibi ayakkabıların ömürlerini uzatmak için ökselerine 

çakılan nal şeklindeki demir, nalça. 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

 nā-bedíd görünmez olan, meydanda olmayan. 

nā-bedíd eylemek, nā-bedíd itmek [3] gözden kaybettirmek, ortadan kaldırmak, yok etmek. 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

M17/II/1 iki dest-i duʿā gibi baŋa seng-i mezār itme / mezārum nā-bedíd it ʿayn-ı ʿuşşāķa ġubār itme 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

nā-bedíd olmaķ [5] görünmez olmak, ortadan kaybolmak, yok olmak. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

M30/IV/2 nā-bedíd oldı perí gibi görinmez ĥaberi / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

1.1. yok olmak, helâk olmak. 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

 nā-çār [4]  

1. çaresiz, âciz, zavallı. 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 
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G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

2. çaresizce, elde olmadan. 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

 nā-dān [13]  

1. ilim ve marifetten yoksun, cahil, ham, haddini bilmez kişi. 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

K22/50 araya bād-ı şitā gibi bürūdet ŝaldı / bir vebāl issi sitemkār ü dení vü nā-dān 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G176/3 degme bir ģayvān-ı nāšıķ sözine incinmezüz / dil dilini bilmeyen nādāna ķāʾil olmazuz 

G275/4 acı dil virdügine ķalmayalum nā-dānuŋ / ey göŋül ʿārif iseŋ gel berü deryā olalum 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

G363/2 başınuŋ ġavġāsı çoķ hergiz ģużūr-ı ķalbi yoķ / kendüye dünyā içün zaģmet viren nā-dānı ķo 

1.1. ilim ve marifetten yoksun, cahil, ham║tas. tarikatin yabancısı. 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

G475/4 söylemez nā-dāna açılmaz kitāb-ı manšıķuz / aŋlamaz bilmez çıķarmaz ehl-i ţāhirler bizi 

2. (rakip için) kıymet bilmeyen, liyakatsiz, ahmak, sefih, hoyrat. 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

nā-dān eline düşmek [1] cahil, bir değerin kıymetini bilmekten yoksun kimselerin eline düşmek. 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

3. (sevgili için) kıymet bilmeyen, hoyrat, hâlden anlamayan. 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

 nāfe [1] misk ahusu denilen bir ceylan türünün göbeğinde bulunan içi misk dolu kese, 

göbek miski. 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

nāfe-i çín [1] Çin ahusunun misk dolu kesesi. 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 

nāfe-i misk-i Ĥuten [1] Hoten miskinin kesesi. 

G218/3 ĥaš-ı miskín geleli ʿārıżuŋa dehşetden / tüyi ürperdi hemān nāfe-i misk-i ĥutenüŋ 
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 nā-gāh [7] ansızın, birden, birdenbire, bir anda. 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

 nā-gehān [18] ansızın, birden, birdenbire, bir anda. 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

M3/III/5 ţāhir oldı şehādet ķanı mānend-i şafaķ / şems-i rūģı ʿayn-ı ʿālemden šulındı nā-gehān 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

M12/II/3 fāsıķ ü fācirlerüŋ ķanı ķurıdı nā-gehān / oruc ayından boşanmış cāma döndiler hemān 

M14/II/1 döndi āhū gibi tersine yüzini nā-gehān / ġuŝŝa vü ġamdan delürdi šaġa düşdi šaġiyān 

M15/II/2 nā-gehān irdi ķıyāmet gibi ģayret günleri / ayrulıķ eyyāmı hicrān vaķti fürķat günleri 

M22/IV/1 ʿālemi seyrān iderken yolda gördüm nā-gehān / ʿāşıķ-ı şeydāsı ile seyr ider bir nev-cüvān 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

M46/4 rifʿate vārid oldı emr-i şeríf / nā-gehān dergeh-i ʿadāletden 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

 naġme [1] vezinli söz, şiir. “tuğra” kelimesiyle “ferman” anlamına gelen “nâme” 

kelimesi çağrıştırılmaktadır. 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

 naĥcír [1] av, avlanan hayvan. 

K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

naĥcír ķılmaķ [1] kendine av etmek, avlamak, pençesine düşürmek. 
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Ş2/106 çeküp bir dāʾire tesĥír ķılmış / perí-peykerleri naĥcír ķılmış 

 nāhíd-menzilet [1] Zühre gezegeninin (=Venüs) derecesinde/mertebesinde olan║remmal. 

K24/22 ol müşterí-ʿašıyyet ü nāhíd-menzilet / ķaldurdı başını vü ĥišāb eyledi baŋa 

 naģíf [1] çelimsiz, zayıf, arık. 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naģíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

naģíf olmaķ [1] zayıflamak, incelmek. 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

 naĥl [1] fidan. 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

 nāʾib birinin yerine geçen, vekil. 

nāʾib-i şerʿ-i muģammed [1] Muhammed‟in dininin vekili║İslam halifesi║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

M18/I/3 nāʾib-i şerʿ-i muģammed ţıll-i yezdāndur gelen 

 nāʾib-menāb birinin yerine geçen, birinin makamına vekil olan. 

nāʾib-menāb-ı aģmed ü maģmūd ü muŝšafā [1] Ahmed, Mahmud ve Mustafa olan Hazreti 

Muhammed‟in vekili║İslam halifesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/19 nāʾib-menāb-ı aģmed ü maģmūd ü muŝšafā / sulšān-ı baģr ü ber süleymān-ı rūzgār 

nāʾib-menāb-ı çār yār-ı muŝšafā [1] Mustafa‟nın (=Hazreti Muhammed) dört dostunun (=Dört 

Halife) vekili║İslam halifesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/20 mālik-i baģr-i meʿārif kāmil-i mülk-i kemāl / muģsin ü nāʾib-menāb-ı çār yār-ı muŝšafā 

nāʾib-menāb-ı peyġamber [1] Peygamber‟in vekili║Şeyhülislam Fenarizade Muhyiddin Çelebi. 

K19/28 ʿalím ü ʿālim ü nāʾib-menāb-ı peyġamber / sirāc-ı millet-i islām ü nūr-ı şerʿ-i mübín 

[ayrıca bkz. „risālet şāhınuŋ nāʾib-menābı‟ md.] 

 nāķa deve. 

nāķa-i leylí [1] Leyla‟nın devesi, Leylâ vü Mecnûn hikâyesinde Leyla‟yı taşıyan deve. 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

nā-ķābil [1] istidatsız. 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 
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 naķāre [1] yarım ay şeklindeki davul; kudüm, nakkare. Aşağıdaki tanıkta Hazreti 

Muhammed‟in mucize olarak parmağıyla ikiye böldüğü aya benzetilen çiftli bir nakareden 

bahsedilmektedir. 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

 naķd [1] akçe, para║sermaye,  

naķd-i cān [3] can nakdi, can sermayesi. 

Ş2/201 aluben naķd-i cānı şimdi bir bir / ķara çullarda ķor ʿuşşākı āĥir 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

G493/3 naķd-i cānı cevher-i ʿaķlı hemān yaġma ķılur / bir ģarāmídür ġamuŋ ķılmış durur mesken beni 

naķd-i ģayāt [1] hayat nakdi, hayat sermayesi║ömür. 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

naķd-i ķalb [1] kalp akçesi║kalp akçe. 

G239/3 yazdurmadum maķāle-i ŝıdķ içre adumı / ʿışķ āteşinde eylemedin naķd-i ķalbi ķāl 

 nāķıs noksanlı, kusurlu, kem. 

nāķısuŋ noķŝānını bildürmemek [1] kusurlu olanın eksiğini/haddini bildirmemek. 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

 naķķāş [2] kitapları, mimari eserleri, çinileri vs. renkli resim ve şekillerle bezeyen 

tezyinat sanatkârı, minyatür ustası, musavvir. 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

naķķāş-ı çín [1] Çin nakkaşı, Çinli musavvir. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

naķķāş-ı ķudret [1] kudret nakkaşı║Allah. 

Ş2/117 teʿāla‟llāh zihí naķķāş-ı ķudret / yazar bu vech ile āb üzre ŝūret 

 naķķāş bālí-oġlı raģmí [1] Nakkaş Bâlî oğlu Rahmi; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden biri. 

Ş2/127 biri naķķāş bālí-oġlı raģmí / dil-i bí-çāreme olmadı raģmi 

 naķl bir yerden başka bir yere götürme, gitme, taşıma, taşınma, göç etme. 

naķl itmek [1] göçmek║ölmek. 

Ş1/206 bu dem kim naķl ide beytü‟l-fenādan / aŋalar rūģ-ı yaģyāyı duʿādan 
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naķl-i ģayāt [1] hayattan göçmek; bir hayattan bir hayata göçmek║ölmek. 

M7/II/6 lām-ı teʿalluķı kişinüŋ ĥār-ı rāhıdur / bí-ķayd olana naķl-i ģayātı ķolay imiş 

 naķş [7]  

1. iz. 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

2. güzellik║tas. nefsin ve gönlün meylettiği, göz alıcı şeyler; manevi ilerlemeye engel olacak her 

türlü şey. 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

3. suret║tas. nefsin ve gönlün meylettiği, göz alıcı şeyler; manevi ilerlemeye engel olacak her 

türlü şey. 

G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

4. tek kıtadan ibaret özel bir semai/beste formu. 

M19/IV/4 bu naķşa bu hevāya bu ŝavta terānedür 

naķş itmek [1] nakşetmek, yapıştırmak, izini çıkartmak. 

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

naķş-ı aġyār [1] sevgiliden başkasının sureti║masiva sureti║Allah‟tan başka her şeye ait iz, suret, 

sevgi, ilgi, yakınlık. 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

naķş-ı ĥayāl [1] hayal nakşı, hayalde canlanan suretler║incecik nakış. 

G85/6 geldi beyāża niteki ebrū-yı dil-rübā / eşʿārumuŋ sašırları naķş-ı ĥayāldür 

naķş-ı ĥūb [1] güzel suret, güzel resim.  

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

naķş-ı nigār [2] güzel sevgilinin göz önüne gelen çeşit çeşit suretleri. 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

naķş-ı nigín [1] mühür yüzüğünün üzerine hakkedilmiş yazı. 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 
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naķş-ı taŝvír [1] (birinin) hayalinin nakışı, (birinin) hayali. 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

naķş-ı taŝvír-i nigār [1] güzel sevgilinin hayalinin nakşı, güzel sevgilinin hayali. 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

naķşı fikr idüp naķķāşı gözlemek [1] surete bakarak onun asıl yaratıcısını düşünmek. 

Ş2/129 naţar ķıl ol göz ile ķaşı gözle / bu naķşı fikr idüp naķķāşı gözle 

naķşı güzel [1] güzel suretler çizen, boyayan; güzel nakışlar yapan. 

Ş2/235 biri naķşı güzel bir ĥūb-ı naķķāş / kemāl-i ģüsn-i taŝvírine şābāş 

 nāle [11] inilti, inleme; feryat. 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

M29/I/2 nāleden bir kimse gelmez yanuma / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

G17/3 bir naţar yüzüme baķmaz ne selām ü ne kelām / nāleden ġayri yanında ne günāh itdüm ola 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr  

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unutmış iken yāre beni 

nāleler eglemek [1], nāleler ķılmaķ [1]  

1. inim inim inlemek. 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

2. avaz avaz feryat etmek. 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

nāle vü āh [3] inilti/feryat ve ah. 

M15/VII/1rūz-i rıģlet oldı gitdüm şām-ı ġurbetden yaŋa / yola düşdüm nāle vü āh ile mānend-i ŝabā 

G316/3 nāle vü āhı olur maģbūbına fetģ-i kelām / oturup ķalmaz ģicāb altında maģcūb olmayan 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

nāle vü āh ü fiġān [2] inilti, ah ve figan. 

G12/2 müşkil budur ki ķalmadı āh itmege mecāl / eglence idi nāle vü āh ü fiġān baŋa 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendin belürde nāle vü āh ü fiġān ile 
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nāle vü āh ü fiġān itmek [1] ah çekip inleyerek feryat etmek. 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

nāle vü efġān [6] inilti ve feryat. 

M29/III/1 fürķatinden derd-i bí-pāyānumı / ģasretinden nāle vü efġānumı 

G82/1 ādem oġlı ʿāleme ʿuryān gelür ʿuryān gider / nāle vü efġān ile giryān gelür giryān gider 

G101/1 sebeb-i şefķat olan nāle vü efġānumdur / vuŝlata ķapu açan çāk-i giríbānumdur 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 

nāle vü feryād [3] inilti ve feryat. 

M27/V/1 ŝaķınmaz nāle vü feryād ile āh ü fiġānumdan / geçer ʿömr-i ʿazízüm gibi aġyār ile yanumdan 

G56/3 nāle vü feryād ile döndüm derāy-ı rıģlete / kārbān-ı yāre uydum başumuŋ ġavġāsı var 

G97/4 dil-bere ĥoş gelmeyen bu derdmende ĥoş gelen / nāle vü feryādum ile itleri āvāzıdur 

nāle vü feryād itmek [1] inleyip feryat etmek. 

M49/4 nāle vü feryād iderin ĥaylí zemāndur / kevn ü mekāna 

nāle vü feryād ü āh itmek [1] ah çekip inlemek ve feryat etmek. 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

nāle vü fiġān [3] inilti ve feryat. 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

M7/VI/8 deryā ķulaġına iricek nāle vü fiġān / keffin biri birine urup acıdı hemān 

M20/III/1 varsam serāyına nitekim nāle vü fiġān 

nāle vü fiġān itmek [1] inleyip feryat etmek. 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

nāle vü zār [1] ağlayıp inleme. 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

 naʿleyn [1] tahtadan yapılmış, kösele bantlı açık ayakkabı çifti, nalın. 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

nām [7] ad, isim. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 
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Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

nām olmaķ [2] isim olmak, isim/lakap olarak verilmek. 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

nām-ı ģabíb [1] sevgilinin adı. 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unutdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri 

nām-ı şeríf [3] şerefli isim, mübarek isim. 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

K30/1 erdişír-i devr-i ʿālem arslan pāşā imiş / erligi nām-ı şerífinde daĥı peydā imiş 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

nām-ı źü‟l-celāl [1] celâl sahibi Allah‟ın adı. 

Ş1/2 yüri źikr eyle nām-ı źü‟l-celāli / ki kevneyn oldı mirʾat-ı cemāli  

 nā-maʿlūm [1] malum olmayan, bilinmeyen, meçhul. 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm 

 nāmdār [2] namlı, ad san sahibi, meşhur. 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

nāmdār olmaķ [1] nam sahibi olmak, iştihar ve izzet bulmak. 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

 nāme [12]  

1. mektup. 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

G417/3 begüm libās-ı sefídüŋle ķadrüŋ oldı mezíd / duʿā-yı nūr ile gūyā ki bir güzel nāme 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

G484/3 baŋa gelmezsin ey ķaşı kemānum bārí tírüŋden / ĥoş-āmed eyleseŋ bir nāme peydā itseŋ olmaz mı 
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1.1. mektup║mektup kâğıdı. 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

nāme-i aģvāl [1] içinde bulunulan durumu anlatan mektup, arzıhâl. 

K22/32 oķusa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 

nāme-i firāķ [1] ayrılık mektubu. 

K10/13 göŋlüm ķaralanur nite kim nāme-i firāķ / pervāza gelse şevķ ile mürġan-ı bí-şümār 

nāme-i tezvír [1] yalan dolan dolu mektup. 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

nāme-i yār [1] sevgilinin mektubu. 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 

2. defter. 

nāme-i aʿmāl [1] amel defteri. 

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān [1] isyan(la dolu)/masiyet(le dolu) amel defteri. 

Ş2/83 elümde nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān / senüŋdür pādişāhā bāķí fermān 

nāme-i şiʿr [2] şiirlerin yazılı olduğu defter. 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G458/1 āh kim nāme-i şiʿrüm beni bed-nām itdi / gözlerüm yaşı gibi ģālümi iʿlām itdi 

3. ferman. 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

 nā-murād muradına erememiş, bahtsız, mutsuz║hiçbir şeyi murat edinmeyen. 

nā-murād eylemek [1] isteğine kavuşturmamak, mutlu olmasına izin vermemek.  

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

nā-murād olmaķ [3] isteğine kavuşamamak, muradına erememek. Tanıklarda hiçbir şeyi murat 

edinmemek anlamı belirgindir. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

nā-murād ü nā-ümíd [1] muradına erememiş ve ümitsiz. 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 
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 nā-münāsib [1] uygun olmayan, uygunsuz, nâbekâr, işe yaramaz, hayırsız. 

M44/IV/1 gül gibi işitmedüŋ bülbüllerüŋ efġānını / nā-münāsiblerle sürdüŋ ģüsnüŋüŋ devrānını 

 nāmver [1] nam sahibi, namlı. 

K7/15 ŝāģib-i seyf ü ķalem şems-i hüdā ţıll-i ĥudā / maʿden-i lušf ü kerem şāhlaruŋ nāmveri 

 nān [3] ekmek. 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

Muk20/1 ĥˇān-ı ģaķdur bu felek mihr ile mehdür iki nān 

nān-ı sefíd [1] beyaz ekmek. 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

nān issi olmaķ [1] ekmek sahibi olmak, ekmek parası kazanmak, eli ekmek tutmak, rızkını 

kazanmak. 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

nān šoġramaķ [1] ekmek doğramak║kanaatkâr olmak? 

Muk20/4 himmetüŋ artsun dir iseŋ šurma dāʾim šoġra nān 

nān ü nemek ģaķķı [1] tuz ekmek hakkı; birinin iyilik ettiği, sofrasında yedirdiği kişiler 

üzerindeki hakkı, iyiliğe mazhar olan kişilerin de o kimseye karşı duydukları şükran ve minnet 

borcu.  

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

 nā-peydā [1] görünmez. 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

nā-peydā ķılmaķ [1] yok etmek, ortadan kaldırmak. 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

nā-peydā olmaķ [6]  

1. yok olmak, ortadan kaybolmak, mevcudiyeti sona ermek. 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

M8/II/6 bir ejdehā-yı dü-serdür bu ĥayme-i dünyā / dehānına düşen olur hemíşe nā-peydā 

2. saklı kalmak, gizlenmek. 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 
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G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

 nār [6] ateş. 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

nār-ı āh [1] ah ateşi. 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

nār-ı bū-leheb [1] Ebu Leheb‟in ateşi. 

G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-i aģmed ile nār-ı bū-leheb 

nār-ı cefā-yı yār [1] sevgilinin cefa ateşi, sevgilinin ateş gibi yakan cefası. 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

nār-ı cehennem [2] cehennem ateşi. 

M24/IV/1ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

nār-ı firāķ [2] ayrılık ateşi, ayrılığın yakıcılığı. 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

M29/IV/1 yaķdı yandurdı beni nār-ı firāķ / işidenlerden ıraġ olsun ıraķ 

nār-ı fürķat [4] ayrılık ateşi, ayrılığın yakıcılığı. 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

G7/5 nār-ı fürķatde sözin ķāl eyleyen yaģyā gibi / ʿaynı ile şāʿir-i bed-rāya olmaz āşinā 

G104/6 ʿālem-i ġurbetde nār-ı fürķat ile yanmadın / yandılar yaķıldılar söyindiler ebdāllar 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

nār-ı ġam-ı fürķat [1] ayrılık gamının ateşi. 

G149/4 āh kim ŝarŝar-ı āhumla ziyāde oldı / āteş-i ģasretümüz nār-ı ġam-ı fürķatümüz 

nār-ı ġayretde yanmaķ [1] gayret ateşinde yanmak. 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

nār-ı ģased [1] haset ateşi, bütün benliği yakıp tutuşturan çekememezlik duygusu. 

G451/1 göz uciyle baŋa dil-ber bugün bir merģabā ķıldı / görüp aġyār anı nār-ı ģasedden yandı yaķıldı 
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nār-ı ģasret [1] hasret ateşi, hasretin yakıcılığı. 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

nār-ı hecre yaķmaķ [1] ayrılık ateşine yakmak. 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

nār-ı hicrān [3] ayrılık ateşi, hasret ateşi; ayrılığın ve hasretin yakıcılığı. 

M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicrānı 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

nār-ı ʿışķ [5] aşk ateşi, bütün benliği yakıp tutuşturan aşk. 

M17/I/1 niçe bir mācerāmuz dostāna dāsitān olsun / niçe bir nār-ı ʿışķum dūd-ı āhumdan ʿıyān olsun 

G2/1 derūn-ı dilden āh itsem olur dūd-ı belā peydā / ʿıyāndur nār-ı ʿışķ olmaz dil-i ʿāşıķda nā-peydā 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

nār-ı ʿışķ-ı yār [1] sevgiliye duyulan aşkın ateşi. 

G152/2 nār-ı ʿışķ-ı yār ile ķāl olmaġ ister ķalbümüz / derdi bí-pāyān ü maģbūbı cefākār isterüz 

nār-ı iştiyāķ [1] özlem ateşi, bütün benliği yakıp tutuşturan büyük hasret. 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

nār-ı nifāķ [1] nifak ateşi, fesat ateşi. 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

nār-ı nírān [1] cehennem ateşi. 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

nār-ı sefer [1] sefer ateşi, seferin ateş kadar yakıcı zorlu hâlleri. 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

nār-ı sūzān [2] yakıcı ateş. 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

nār-ı tecellā [2] tecelli ateşi. 

G116/3 yoķluķda yoķladı biri birin ricāl-i ġayb / ĥār-ı vücūdı nār-ı tecellāya ŝaldılar 

G391/5 sušūr-ı naţmıdur emvāc-ı baģr-i ʿışķı yaģyānuŋ / gözi nār-ı tecellāda dili šūr-ı temennāda 

nār iken nūr olmaķ [1] ateş iken nura dönüşmek. 
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G352/1 göŋlüm gözüm açılmadı cānda ģicābum var iken / cām-ı cihān-bín olmadum nūr olmayınca nār iken 

nāra dönmek [1] ateşe dönmek, ateş kesilmek║çok hiddetlenmek, gazap içinde olmak. 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

nārdan müştaķķ olan bir nūr-ı mevlā [1] ateşten türemiş bir ilahi nur║Hazreti Muhammed. 

G455/1 evliyā evlād-ı ʿabdu‟llāhı evlādur didi / nārdan müştaķķ olan bir nūr-ı mevlādur didi 

 naʿre [3] nara, haykırma. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

naʿre-i hū [1] “hu” narası. 

G115/4 hū diyen hū işidür ķāf-ı ģaķíķatde begüm / kendüŋi naʿre-i hū ile hüveydā idegör 

naʿre-i tekbír [1] tekbir narası, tekbir sesleri. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

 nārencí turunç renginde, turuncu. 

nārencí ķabā [1] turuncu elbise. 

K28/26 illeri faŝl-ı ĥazān gibi ŝoyan ţālimlere / oldı nārencí ķabā ġurbetde nār-ı fürķati 

 naʿre-zenān nara atan. 

naʿre-zenān olmaķ [3]  

1.1. naralar atmak, haykırmak║Lebbeyk vurmak. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

1.2. naralar atmak, haykırmak, gümbürdemek║havai fişeklerin patlarken gök gürültüsü benzeri 

sesler çıkarmaları. 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

 nā-sāz [2]  

1. yol erkân bilmeyen, üslupsuz. 

M19/VII/2 nā-sāzlarla toldı maķāmāt-ı ʿāşıķān 

2. (sevgili için) uygunsuz, kendisine uymayan║çirkin, üslupsuz, edepsiz ve hoyrat. 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

3. ahenksiz. 
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nā-sāz gelmek [1] ahenksiz, akortsuz, kakafonik gelmek. 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 

nā-sāz uŝūli [1] uygun olmayan, ahenksiz usûl║üslupsuz ve edepsizlerin usulü. 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

 nā-sezā [2] liyakatsiz, uygunsuz, münasebetsiz. 

M1/II/4 her nā-sezāya ālūde itmez / merd-i mürídi rāy-i mušahher 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

 naŝíb [2] pay, hisse; nasip, kısmet; Allah tarafından kullara kısmet edilen, bağışlanan şey. 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

naŝíb olmaķ [7] nasip olmak, müyesser olmak, Allah tarafından bağışlanmak. 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

G448/3 bu beyāżü‟l-vechi fi‟d-dāreyn aŋa olmış naŝíb / ķāmet-i šūbāsını açmış behār-ı devleti 

 nāŝır yardım eden, yardımcı. 

nāŝır-ı dín-i ümem [1] ümmetlerin dininde yardım gösteren║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

nāŝır-ı islām [1] ümmetin yardımcısı║Rüstem Paşa. 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

 naŝíģat [1]  

1. bir kimseye yol göstermek, yapması ve yapmaması gereken şeylere dikkatini çekmek üzere 

söylenen söz, öğüt, tembih. 

naŝíģat ābı [1] nasihat suyu║su gibi ferahlatacak, ateşi teskin edecek nasihat. 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

naŝíģat eslememek [1] söz dinlememek, nasihate kulak asmamak. 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

naŝíģat eylemek, naŝíģat itmek, naŝíģatler itmek [4]  
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1. öğüt vermek, “şunu yap, bunu yapma” demek. 

Ş1/52 naŝíģat eyledükçe ġāfil oldı / hevāya serv gibi māʾil oldı 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

1.1. nutuk çekerek tembihlemek. 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G467/7 maģbūbı ķocmaŋuz diyü eyler naŝíģati / yaģyā yinür ŝanur sezerin ŝofí dil-beri 

naŝíģat istememek [1] öğüt, tavsiye istememek; nasihate kulak asmamak. 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

naŝíģat ķılıcı [1] nasihatler kılan, nasihatler vererek doğru yolu gösteren. 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl 

2. ibret. 

G381/5 ŝāģib-i idrāk-i pāküz ķaydı yoķ dívāneyüz / ehl-i dünyānuŋ temāşāsı naŝíģatdür bize 

 naŝr yardım. 

naŝrun min‟allāh [1] “Allah‟tan bir yardım.” (Saff, 13). 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

 naŝrāní [1] Hıristiyan. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

naŝŝ-ı ķāšıʿ [1] tartışmasız, katî hüküm. 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

 naŝūģ [1] samimi, halis║tövbesiyle meşhur bir kişi. 

naŝūģ tevbe itmek [1] kesinlikle bozmamak üzere samimi ve hakiki tövbe etmek; memeden çıkan 

sütün geriye dönemeyeceği kadar dönüşsüz tövbe etmek. 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

 našʿ  

1. yaygı. 

našʿ-ı peleng [1] kaplan desenli yaygı; iri kara benekleri olan alaca kumaştan yaygı. 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

2. satranç tahtası. 

našʿ-ı cihān [1] dünyanın satranç tahtası║yeryüzü. 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 
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našʿ-ı zemín [1] dünyanın satranç tahtası║yeryüzü. 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

 nāšıķa [1] düzgün ve güzel konuşma yetisi. 

K24/44 taʿríf-i medģüŋe olımaz nāšıķa zebān / vaŝf-ı ŝıfāt-ı źātuŋa olmadı intihā 

 nā-tüvān [4] güçsüz, zayıf, kuvvetsiz, bitkin, mecalsiz. 

K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

nā-tüvān olmaķ [1] güçsüz düşmek, bitkin kalmak. 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

nā-tüvān ü bí-dil [1] gücü tükenmiş ve ihtiyarını kaybetmiş (âşık). 

G286/1 nice varam ķapuŋa bir nā-tüvān ü bí-dilem / dört yanum aldı feryād ü ġam ü derd ü elem 

nā-tüvān ü żaʿíf olmaķ [1] gücü tükenmek, eriyip bitmek.  

G21/2 ʿışķuŋla nā-tüvān ü żaʿíf olduġum benüm / bir gün ola ki merģametüŋe ola sebeb 

 nāvek ok. 

nāvek-i vefā [1] vefa oku. 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāne tír 

 nāy [3] ney. 

M49/3 mušrib-i devrān ile cānānuŋ elinden / nāy gibi ben 

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

nāy-i fiġān [1] feryat neyi. 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

nāy-i ʿışķ [1] aşk neyi. 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-i ʿışķ 

nāy ü çeng ü rebāb [1] ney, çeng ve rübap║Kanuni Sultan Süleyman‟ın içki ve işret âlemlerine 

yasak getirmesiyle kırılıp yakılan saz aletleri. 

K5/35 ocaġa yandı zemān ile nāy ü çeng ü rebāb / iderdi mušrib-i ţālim elinden efġānı 

 nāyí [1] neyzen║aşkla inleyen kişi. 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 
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 nāz [1] cilve, işve, eda. 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

nāz atına binmek [1] çok naz etmek ve istiğna göstermek. 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

nāz ile [9] nazlanarak, cilveli, edalı bir şekilde. 

M49/9 nāz ile yaģyā ķulınuŋ göŋlini aldı / odlara ŝaldı 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

nāz itmek [3] naz etmek, nazlanmak. 

Ş2/182 niyāz itdükçe ʿuşşāķa ider nāz / ķılupdur mušrib-i ġam beŋzümi sāz 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

nāz uyĥusı [1] naz uykusu║istiğna, âşıkları görmezden gelme. 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

nāzı geçmek [1] bir kimse üzerinde istediğini yaptıracak kadar hatırı, değeri olmak. 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

nāz ü şíve [1] işve ve naz. 

G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 

nāz ü şíve itmek [1] nazlanıp istiğna göstermek. 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

 naţar [5] 

1. bakış║görme hızı. 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

1.1. Hak nuruyla bakış, lütufkâr ve keremli bakış, teveccüh ile bakma. 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 
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M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

G476/4 yalımum alçaġ olup yürimez idüm ŝu gibi / olsa sen serv-i bülendüŋ baŋa ʿālí naţarı 

naţar eylemek, naţar itmek, naţar ķılmaķ [27]  

1. bakmak. 

K1/25 bir menzil-i bālāya irişdi naţar itse / dünyā görinürdi aŋa ĥardal gibi ednā 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-ı cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

K12/28 naţar idince şükūh-ı gürūh-ı leşker ile / ģamāme gibi düşer yire döne döne hümā 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

K22/36 ʿayn-ı şerʿ ile ider ģāl-i reʿāyāya naţar / kimsenüŋ kimsede ģaķķını ķomaz bilse ʿıyān 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 

Ş2/16 naţar ķıl cümle mevcūdāta her gāh / olur gün gibi ţāhir ķudretu‟llāh 

Ş2/129 naţar ķıl ol göz ile ķaşı gözle / bu naķşı fikr idüp naķķāşı gözle 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 

G202/4 ģaķ teʿālā ķudretin ģāl eyle ihmāl eyleme / āfitāb-ı ʿālem-ārāya naţar ķıl māha baķ 

G234/4 ādeme ʿayn-ı ʿinād ile naţar ķılmayalum / ķılalum kendümüzi meskenete mesken gel 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

G476/1 çıķsun ol göz ki senüŋ ġayrüŋe ide naţarı / šopraġ ol başa ola olmaz ise derd-i seri 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

2. bakınmak. 

M30/I/1 āh kim ģażret-i yaʿķūb gibi şām ü seģer / eylerin saġa ŝola ģasret-i yār ile naţar 

3. dikkate almak, itibar etmek, aldırış etmek║aldanmak? 

K12/38 iŋende ĥˇār ü żaʿíf olduġuma ķılma naţar / egerçi ĥilķatüm ednā durur sözüm aʿlā 

naţarı yabana olmaķ [1] ellere/başkalarına bakmak║başka taraflara bakmak, görmezden gelmek. 
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G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

naţarından düşürmek [1] gözünden düşürmek. 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

 naţargāh [1] bakılan yer. 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

naţargāh eylemek [2] 

1. bakışını bir şeye çevirmek, dönüp bakmak. 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

2. bakmak, seyretmek. 

G283/5 gün yüzini günde biŋ kerre naţargāh eylesem / ey göŋül bir daĥi görmege iver cānum benüm 

 nāzenín [3] nazlı, işveli, narin (güzel/sevgili). 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

nāzenín-i bí-naţír [1] eşi benzeri olmayan, işveli, narin güzel. 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri 

 nāţır nazar eden, bakan; bekleyen, intizar eden. 

nāţır olmaķ [7] 

1. bakmak, nazar etmek. 

K22/7 faķr ile fāķa benüm ķāmetümi lām itdi / ʿayn-ı ʿaźl ile baŋa nāţır olaldan aʿyān 

M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

K13/10 göreyin dirseŋ yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

G32/3 dil-ber-i ŝāģib-cemālüŋ ŝūretine nāţır ol / kendüŋi ķılma ser-i zülfi gibi ŝūret-perest 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

2. aldırış etmek. 

G153/1 āmir-i cābirlerüŋ cevrine nāţır olmazuz / ķadrümüz bilmezlere rencíde-ĥāšır olmazuz 

3. beklemek, intizar etmek. 

Ş2/315  çü naţm olındı bu silk-i cevāhir / işidüp ehl-i ʿirfān oldı nāţır 

nāţır-i bínā olmaķ [1] basiretle bakmak. 

G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

nāţır-i dil-dār [1] sevgiliye bakan. 
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G344/5 nāţır-i dil-dār manţūr-i ülü‟l-ebŝār olur / ʿālemi seyr eyleyendür ʿāleme seyrān olan 

nāţır-i eyvān-ı keyvān olmaķ [1] Zuhal gezegeninin eyvanına bakmak. 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-i eyvān-ı keyvān ol 

nāţır-i iģsān [1] ihsana nazar edenler, ihsan bekleyenler║âşıklar. 

G30/2 görmeze urdı bugün nāţır-ı iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-ı seríʿü‟l-ģarekāt 

nāţır-i nā-maģrem olmaķ [1] namahreme bakmak. 

G350/4 nāţır-i nā-maģrem olma ʿayn-ı ʿiŝyānı çıķar / yüze gelmişlerden ol deryā-yı istiġfārdan 

nāţır-i zemzem [1] Zemzem suyunu bekleyenler. 

G75/3 nāţır-i zemzem ile zāʾir-i beytü‟l-ģareme / ģacerü‟l-esvedi ģaķ āyíne-i ʿibret ider 

nāţır ü nāŝır [1] nazar edip imdada yetişen║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır ü nāŝırı ģaķ ĥıżr-ı nebí rāh-beri 

 nāzil [2] nüzul etmiş olan, inen. 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

nāzil olmaķ [1] inmek║(bahar yağmuru bağlamında) gökten boşalırcasına yağmak. 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

 naţír [3] eş, benzer, emsal. 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥi olmaz cefākār olmaġa ķādir 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

naţír olmaķ [1] benzemek, emsal olmak. 

K27/18 kimdür ki medhüŋ itmede baŋa naţír ola / aķrān olur mı ģażret-i ģassāna her fülān 

naţíri olmamaķ [5] eşi, benzeri bulunmamak. 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

 naţíre bir şairin şiirine, çoğunlukla gazeline, bir başka şair tarafından aynı vezin ve 

kafiye ile yazılan benzer şiir. 

naţíre dimek [2] nazire söylemek; aynı güçte şiir söylemek, aynı güçte bir şiirle karşılık vermek. 



1246 
 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

 naţm [11]  

1. dizi. 

naţm-ı lūlū [1] inci dizisi. 

K13/18 naţm-ı lūlū gibi dendān-ı güher-rízüŋ görüp / jāleden šaķdı benefşe gūşına dürr-i śemín 

naţm-ı pervín [1] Pervin inci dizisi; inci dizisi gibi görünen Pervin takımyıldızı, Süreyya, Ülker. 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

2. nazım, şiir, şairlik. 

K2/38 kimseler naţm ile gelmezse n‟ola meydānuma / minnet ol allāha oldum ŝanʿatümde pehlevān 

K6/33 celāl ü salšanatı bí-miśāl ü naţmı lašíf / kemāli ile müzeyyendür iki dívānı 

K18/33 míve-i şāĥ-ı vücūd olduġı içün naţmum / yaġdurur šaʿne šaşın başuma ĥaylí cühhāl 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

K25/7 ʿayn-ı taʿaccüb ile görürken bu ģāleti / naţm ile cān ķulaġına irişdi bu ĥaber 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

G356/5 adumuz naţm ile iģyā eylerüz yaģyā gibi / şevķümüz var mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmadan 

G115/7 ehl-i diller diline düş nitekim ķand-i nebāt / naţm ile aduŋı yaģyā gibi iģyā idegör 

2.1. (Yahya için) nazım, şiir, şairlik║(padişah için) intizam, dirlik, düzen. 

G505/7 šutdı naţm ile cihān mülkini yaģyā nitekim / ʿālemüŋ şāh-ı güzíni ĥulefānuŋ ĥalefi 

naţm-ı belíġ [3] beliğ şiir, güzel ve etkili şiir. 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

naţm-ı güher-bār [1] inciler yağdıran şiir; inci gibi sözlerden oluşan şiir. 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 

naţm-ı ĥayālí [1] Hayâlî‟nin şiiri/şairliği. 

Muk3/1 didi ĥalķuŋ biri naţm-ı ĥayālí / ola mı naţm-ı ķandíye berāber 

naţm-ı ķandí [1] Kandî‟nin şiiri/şairliği. 

Muk3/1 didi ĥalķuŋ biri naţm-ı ĥayālí / ola mı naţm-ı ķandíye berāber 

naţm-ı lašíf [1] kulağa hoş gelen, nazik şiir. 
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K24/50 bir baģrdür bu naţm-ı lašífüm ki fi‟l-meśel / oldı ĥayāl-i ĥāŝum aŋa dürr-i bí-behā 

naţm-ı silk-i gevher [1] ipe dizilmiş incilere benzeyen şiir. 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

naţm-ı yaģyā [1] Yahya‟nın şiiri/şairliği. 

G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

naţm ile neśr, naţm ü neśr [7] nazım ve nesir; şiir ve inşa. 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

K22/49 baģr-i eşʿār-ı lašíf āyíne-i tíġ-i hüner / naţm ile neśrüm olur gevher-i şemşír-i zebān 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü naţm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

 nāzük [2]  

1. hassas, narin, itina ve dikkat gösterilmezse çabucak incinen, zarar gören. 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

2. zarif, kibar, nezaketli, ölçülü. 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

 nāzüklik incelik, nezaket; zeka, zeyreklik. 

nāzüklik eylemek [1] nezaket göstermek║incelikten kırılmak. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

nāzüklik ile [2] nezaketli bir şekilde, usul usul. 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

1.1. nezaketli bir şekilde, usul usul║incelikle, ârifane║zekice bir yolla. 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

ne … ((v)ü) ne [20] ne … ne de … 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

M1/II/7 cānum gözine olmayaydı ģāyil / ne dār-ı dārā ne ķaŝr-ı ķayŝer 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 
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M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

G77/6 iki raģmetden birine ķāʾilüz devr-i zemān / ne helāk eyler beni ne derdüme dermān ider 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

G318/1 baŋa yitmez mi bu devlet ki cefā eyleyesin / vāy aŋa kim ne cefā vü ne vefā eyleyesin 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G353/4 cemāl-i yāri gördüm el yudum āb-ı ģayātumdan / vücūdumda ne cān olsun ne ʿömr-i cāvídān olsun 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

ne … ne… ne… [2] ne … ne … ne de … 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

ne … ne … ü ne … ne … [2] ne … ne … ne … ne de … 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

ne bāküm var [1] “ne korkum olacak”, “neden korkayım?” 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

ne belādur bu ki [1] “bu ne sıkıntı ve eziyet verici bir derttir ki…” 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

ne bilsün [3] “ne bilsin”, “nereden bilsin”, “nasıl bilecek”. 

Ş1/64 ne bilsün ķadrüŋi ol māh-ı ġarrā / ki bilmez kendünüŋ ķadrini ķašʿā 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

1.1. “ne bilsin”, “nereden bilsin”, “nasıl bilecek”║“nasıl anlasın” 

Muk2/1 şiʿr-i yaģyāyı ne bilsün cehele / incedür ince durur ģikmeti var 

ne cān ile, ne cānı var ki [4] “hangi canla?”, “ne canı var ki?” Güçsüzlük ve acziyet ifade eder. 

K5/37 behār faŝlı gibi ʿadli muŝliģ-i ʿālem / ne cānı var ki cināyet ide bile cāní  

K27/20 medģüŋi ben ne cān ile taķríre başlayam / açdurmaz oldı faķr ü felāket baŋa dehān 

Ş2/124 ne cān ile olam vaŝlına šālib / çü olmışdur celāli yüzi ġālib 
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G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

ne cānible [1] “hangi bakımdan”, “ne suretle”, “nasıl olur da”. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

ne cevr eylerseŋ eyle [1] “istediğin zulmü yap” 

G414/2 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 

ne çāre [3] “çare yok”, “elden ne gelir?” 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

G116/6 yaģyā ne çāre ķaldı bu ģasret ķıyāmete / gün yüzlüler bu gün bizi ferdāya ŝaldılar 

ne deŋlü [2] “ne denli”, “ne kadar”. 

Ş2/39 ne deŋlü ķılsa dil şeh-bāzı pervāz / virimez evc-i evŝāfından āvāz 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

ne deŋlü ise [1] “ne kadar uzun olursa olsun”. 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 

ne deŋlü zaģmet ise [2] “ne kadar zahmet olacaksa da”. 

M17/II/3 ne deŋlü zaģmet ise iĥtiyār eyle firār itme / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

ne dirgürür ne öldürür [1] “ne yaşatır ne öldürür”. 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

ne dirse anı işitmek [1] ne derse onu işitmek║sesi yankılanmak║yaptığının karşılığını misliyle 

görmek. 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl 

ne fāʾide [1] “ne fayda”. 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

ne ġam [5] “gam değil.” 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

ne görmek ne görmemek [1] görüp görmemek arasında kalmak. 
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G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

ne günāh itdüm [1] “ne günah işledim”, “benim suçum neydi”, “kabahatim neydi ki…” 

G319/1 ne günāh itdüm efendüm ki baŋa kín idesin / düşmeni şād idesin bendeŋi ġamgín idesin 

ne günāh itdüm ola [1] “ne kabahatim olmuş olabilir?” 

G17/3 bir naţar yüzüme baķmaz ne selām ü ne kelām / nāleden ġayri yanında ne günāh itdüm ola 

ne ĥašā itdüm ola [1] “ne hata işledim ki”, “kabahatim neydi ki”. 

G319/2 nāfe gibi ķara göŋüllüsin ey bedr-i temām / ne ĥašā itdüm ola ķaşlaruŋı çín idesin 

ne ģikmetdür ki [1], ne ģikmetdür bu kim [1] bu ne şaşılacak şeydir ki; bu ne anlaşılmaz şeydir ki, 

ne hikmetse. 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

ne i ki [1] “bu nasıl bir iştir ki…” 

G195/1 ne i ki gamzelerüŋ benden eyleyüp iʿrāż / cefā vü cevrini gözden ŝavar ider iġmāz 

… ne idi [10] “neydi?” Artık geçmişte kalmış bir ahvalden şikâyet ve sorgulama ifade eder. 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

M9/VI/4 yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

ne ķadar zaģmet ise [1] “ne kadar zahmet olacaksa da”. 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

ne ķara günlere ķalduķ [1], ne ķara günlere ķaldum [8] ne kötü günlere kaldık/kaldım; ne hâllere 

düştük/düştüm. İçinde bulunulan zamanın ve hâlin kötülüğünden şikâyet ifade eder. 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/IV/2 ıraķdan baķar oldum şimdi ben ol māh-ı tābāna / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/V/2 bu hercāyílıġ umılmazdı ol şems-i cihānumdan / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/VI/2 şeb-i fürķat bana göstermez oldı gün gibi anı / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 
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ne mümkin [1] ne mümkün, mümkün mü? 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

ne ulu devlet olur [1] ne büyük talihtir, ne büyük saadettir. 

G291/3 ne ulu devlet olur bir senüŋ gibi şāhuŋ / cünūn-ı ʿışķı ile dāstān olam yüriyem 

ne var [9] ne olur?, ne çıkar? 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı reşíd 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma  / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

ne virdi alımaz … baŋa [1] “benimle alıp veremediği nedir?”, “benimle zoru nedir?” 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

ne yüz ile [1] hangi yüzle, ne cüretle. 

K10/21 düşmen ne yüz ile gele meydānına anuŋ / meşhūrdur ki ķurduŋ ovada ne işi var 

ne źevķ olur bu ki [1] “bu nasıl, ne büyük bir zevktir ki…” 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

ne źevķi ola [1] “ne zevki olur”, “ne tat verir?”, “hiç tadı olmaz”. 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

nedür bildüŋ mi [1] “…n(I)n ne olduğunu bildin mi”, “…n(I)n mahiyetini anladın mı?” 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

nenüŋ emidür [1] neyin ilâcıdır, neye iyi gelir, hangi yaraya merhem olur? 

G163/4 neye yarar bu ešıbbā nedür nenüŋ emidür / gelür gider maraż-ı ʿışķa bir devā bilimez 

neye [2]  

1. niye, ne için. 

G184/2 elem-i cāhil ü nādāna neye incinelüm / bilimez dürr-i girān-māye gibi ķıymetümüz 

2. her neye. 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 
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neye baķsaŋ [1] “her neye baksan”. 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

neye ki [1] “her neye”, “hangi şeylere”. 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 

neyle [1] “ne ile”, “hangi şeyle”. 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

n‟eylerseŋ eyle [3]  

1. “ne yap yap”. 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

2. “ne yaparsan yap”. 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

 nebāt [1]  

1. nöbet şekeri║ağzı tatlandıran ve tekrar tekrar söylenen söz. 

G30/5 cānuma cevr ü cefā acıları kār idimez / dehenüŋ źikridür aġzumda benüm şimdi nebat 

2. “bitki” anlamı için bkz. “nebātāt” md. 

 nebātāt [2] “nebāt”ın çoğulu, nebatlar, bitkiler, tabiat; özellikle ağaçlar, çiçekler ve 

çimenler. 

K26/2 çıķardı ģulle-i istebraķın nebātātuŋ / şecerleri ķara çullarda ķodı bād-ı şitā 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

nebātāt-ı cihān [1] yeryüzündeki bitkiler. 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

nebātāt-ı zemín [1] yeryüzündeki bitkiler. 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

 necātí [1] Şair Necati. 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

 necm yıldız. 

necm-i hādí [1] doğru yolu gösteren yıldız, kutup? yıldızı. 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

necm-i hüdā [1] doğru yolu gösteren yıldız, kutup? yıldızı. 
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M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

necm-i seʿādet [1] saadet yıldızı. 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

necm-i tābdār [1] parlak yıldız. 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

necm-i šāliʿ [1] talih yıldızı. 

K24/24 evc-i şerefde ţāhir olup necm-i šāliʿüŋ / ķıldı bürūc-ı şems-i seʿādetle iķtiżā 

necm-i šāliʿi rāciʿ olmaķ [1] bahtının yıldızı (tersine) dönmek. 

M46/9 oluben necm-i šāliʿi rāciʿ / buʿda vardı kemāl-i ķurbetden 

 neden [5]  

1. niçin?, hangi sebeple? 

Ş1/4 nedendür ķalb-i mecnūnda ģarāret / nedendür çihre-i leylíde ģālet 

Ş1/5 nedendür iştiyāķ-ı rūy-i cānān / nedendür iģtirāķ-ı nār-ı hicrān 

Ş2/135 neden ikidür ol ebrū-yı mümtāz / bir ay başında iki ġurre olmaz 

G181/1 didüm ki cāna geçdi tírüŋ neden belürmez / ol ķaşları kemānum didi geçen belürmez 

G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

2. hangi şeyden, her neyden. 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

 nedím [1] sohbet arkadaşı, musahip. 

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

nedím ü masĥara [1] nedim ve maskara; padişahı eğlendirmek için fıkralar, hikâyeler anlatan, 

oyunlar sergileyen kimseler. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

 nefír boru, boynuz. 

nefír ü kūs [1] nefir ve kös. Savaş meydanlarında askerin motivasyonunu yükseltmek için çalınır. 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

 nefret bir şeyi/kimseyi kötü bulmaktan ya da beğenmemekten kaynaklı itici duygu, ikrah, 

tiksinme; ürkerek kaçma, uzak durma. 

nefret itmek [1] tiksinmek, ikrah etmek║ürküp kaçmak, uzak durmak. 

Ş1/32 budur ķorķum ki olduķda ķıyāmet / cehennem ehli benden ide nefret 
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 nefs [3]  

1. zât, öz varlık, benlik. 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

2. şehevî istekleri kamçılayan, süfli şeylere meylettiren, insanı hayırlı ve iyi işlerden alıkoyan 

güç. 

K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

nefs-i dūn [1] alçak nefs, aşağılık nefs, süfli nefs. 

Ş1/24 vücūdum nefs-i dūnumdan zebūndur / baŋa tesbíģ zencír-i cünūndur 

nefs-i ʿāŝí [1] asi nefs, isyankâr nefs. 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

nefs-i emmāre [2] nefsin kötülüğü emreden ilk mertebesi. 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

G350/1 ġāfil olma nefs-i emmāreŋde olan mārdan / gizlü ejderhāya beŋzer kim görinür ġārdan 

nefs-i ġūl [1] şeytan nefs. 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

nefs-i kāfir [1] kâfir nefs. 

Ş2/62 beni yüzsüz idüpdür nefs-i kāfir / yüzüm yoķ ķapuŋa varmaġa āĥir 

nefs-i nefís [1] kıymetli nefs║güzel görünen/kendini güzel gösteren nefs. 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

 nehār [1] gündüz. 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

 neheng [1] timsah. 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

neheng-i baģr-i ʿummān [1] okyanus timsahı. 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

 nehr [2] nehir, akarsu, ırmak║Kırkçeşme suları. 

K5/6 ne nehr olur bu ki her ĥāneye duĥūl eyler / miśāl-i şaʿşaʿa-i āfitāb-ı nūrāní 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

nehr-i eşk [1] gözyaşı nehri; nehir gibi akan gözyaşları. 
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G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

nehr-i iģsān [1] ihsan nehri; nehir gibi gür ve bol olan ihsan. 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 

 nem [1] yaş, gözyaşı. 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

 nemāz [3] namaz. 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

Ş1/33 bu göŋlüm her zemān bāšıllıġ eyler / nemāza ķalb olur cāhillıġ eyler 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

nemāz ķılmaķ [2] namaz kılmak. 

G357/4 dār-ı vaģdetde imām-ı ʿışķ ile ķılmaz nemāz / almayan manŝūrveş āb-ı ģayātından vużū 

1.1. namaz kılmak║(gül fidanı için) rüzgârın etkisiyle bir yukarı bir aşağı sallanmak. 

Ş1/89 çenār el ķaldurup eyler niyāzı / nihāl-i gül ķılur šurmaz nemāzı 

nemāza šurmaķ [1] namaza durmak, bir namazı kılmaya başlamak. 

Ş1/11 ŝafā-yı ķalb ile šurup nemāza / niyāz eyle ĥudā-yı bí-niyāza 

nemāza varmaķ [1] namaza gitmek. 

M1/I/7 cumhūr-ı bāšıl varmaz nemāza / dívān-ı ģaķdur zírā muŝallā 

nemāza yüz yumamaķ [2] namaza yüz yıkamamak, namaz için abdest almamak║namaz 

kılmamak, namaz kılmaya niyeti olmamak. 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

 nemed [2] zahitlerin ve dervişlerin gösterişten uzaklık ve kanaat sembolü olarak 

giydikleri kaba keçeden yapılmış üst giysisi. G79/1‟de aynaların keçe kılıf içerisinde 

saklanmalarına işaret vardır. 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

nemed-pūş olmaķ [1] keçe giymek, abaya bürünmek║derviş olmak. 

G114/1 ģālet-i zühd ile bülbüller nemed-pūş oldılar / anlaruŋ tesbiģíne güller ķamu gūş oldılar 

 nemgín [1] yaşlı, ıslak. 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

 nerdübān [4] merdiven. 
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K26/44 maķām-ı rifʿatüŋ evcine nerdübān oldı / sušūr-ı midģat-i źāt-ı müheyminüŋ gūyā 

K34/14 ķaldurma zurnapā gibi bālāya başuŋı / eller seni ayaķlamasun nerdübān gibi 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

nerdübān urmaķ [1] merdiven dayamak. 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

 nerges [13] yeşil gövdeli, insan gözünü andıran sarı ya da beyaz çiçekleri olan süs bitkisi, 

nergis. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

K12/9 ŝalıġın aldı gülistānda düşmenüŋ nerges / anuŋçün iki gözi yolda oldı ŝubģ ü mesā 

Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

Ş2/92 gül-i ter merdüm-i gülzār olmış / aŋa nergesler altun girde bāliş 

G102/2 açıldı nerges ile gül gibi gözüm göŋlüm / ne kim ģicāb ola cānum gözine ʿārumdur 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

nerges-miśāl [1] nergis çiçeği gibi. 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

nerges ü gül [1] nergis ve gül. Nergis göze, gül kulağa benzetilmiştir. 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

nerímān yiğitliği ve kahramanlığı ile meşhur Şehnâme kahramanı. 

nerímān-ı zemān devrin Neriman‟ı; zamanın yiğidi, cesur kişisi. 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

nesíb [2] baba tarafından asil soya sahip kimse. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

G297/2 merdüm-i ʿālí-naţardur hem ģasíb ü hem nesíb / lālesiyle seyr ider ġonce-dehānum her zemān 

 nesím [2] hafif ve latif esen rüzgâr. 



1257 
 

K25/32 rāh-ı ġazāda lušfı nesímiyle açılur / ķalb-i müsāfir ile gül-i gülşen-i ţafer 

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 

nesím-i cān-perver [1] ruhu besleyen, cana can katan latif bir rüzgâr. 

K23/7 ķufūs-ı cins-i meşāyiĥ nesím-i cān-perver / ŝadā-yı baģś-i mevālí ġıdā-yı rūģāní 

nesím-i ĥulķ(ı) [1] yaradılış(ın)ın, ahlâk(ın)ın latif rüzgârı. 

K10/24 ʿālem nesím-i ĥulķı ile müşg-bār olur / itdükçe bād-ı ŝubģ gibi ʿazm-i kūhsār 

nesím-i lušf [2] lütfun hafif ve latif esintisi. 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

nesím-i lušf-ı rabbāní [1] ilahi lütfun hafif ve latif esintisi. 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

nesím-i ŝubģ [1] sabah vakti hafif hafif esen latif rüzgâr. 

M8/IV/6 nesím-i ŝubģ gibi yirde ķoma āhumuzı / ģaķāret eylediler nesl-i pādişāhumuzı 

 nesl [1] nesil, soy, sülale. 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacíldür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

nesl-i ādemí [1] Adem‟in neslinden olan, beşer. 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

nesl-i evliyā [1] evliya nesli, velilerden oluşan sülale. 

K29/14 muŝšafā paşa ki lušfından ĥacíldür kāʾināt / nesli nesl-i evliyādur aŝlı ĥālid bin-velíd 

nesl-i pādişāh [1] padişahın soyu, padişahın neslinden olan║Şehzade Mustafa. 

M8/IV/6 nesím-i ŝubģ gibi yirde ķoma āhumuzı / ģaķāret eylediler nesl-i pādişāhumuzı 

 nesne [1] nesne, şey║bir şey, hiçbir şey. 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

 nesr kartal. 

nesr-i šāʾir [1] uçan kartal║Kartal burcunun en parlak yıldızı. 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

 nevʿ tür, soy, cins. 

nevʿ-i beşer [1] insan soyu, insanoğlu, insanlar. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

nevʿ-i insān [2] insan soyu, insanoğlu, insanlar. 
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K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

 nev-behār [2] ilkbahar. 

G38/1 nev-behār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

nevbet [2] nöbet, sıra. 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

1.1. sıra║mehter. 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

nevbetine küyici ķurbān [1] sıranın kendisine gelmesini bekleyen kurban. 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

 nev-cüvān [18] genç, delikanlı. 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

M20/I/3 cānānumı cefā ķılıcı nev-cüvānumı 

M22/IV/1 ʿālemi seyrān iderken yolda gördüm nā-gehān / ʿāşıķ-ı şeydāsı ile seyr ider bir nev-cüvān 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

nev-cüvāní [1] delikanlılık, gençlik. 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

 nev-ĥaš [1] sakalları yeni bitmiş║çimenleri taze. 
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K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

 nev-resíde [1] henüz serpilmiş, yeni yetme, genç, taze. 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

 nev-reste [1] yeni yetişmiş, körpe. 

Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

 nev-rūz [2] Eski Türklerde ve İranlılarda yılın başlangıcına denk gelen bayramın adı; 

Güneş‟in Hamel (=Koç) burcuna girdiği, ilkbaharın başladığı gün, yeni gün. 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 

nev-rūz-ı ʿālem olmaķ [1] âleme nevruzu/baharı getirmek. 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

nev-rūz-i sulšāní [2], nev-rūz-i şāhí [1] Harezm şahı Celâleddin Melikşâh‟ın düzenlediği celâlî 

takvime göre yılbaşı, bahar ekinoksu (21 Mart).  

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-i şāhí 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

nev-rūz ü ʿíd ķılmaķ [1] nevruza, bayrama çevirmek║iyi günlere eriştirmek. 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-ı miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

 ney [11]  

1. özellikle Mevlevî musikisinde önemli yeri olan kamıştan yapılmış, boğumlu, delikli, üflemeli 

müzik aleti. 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 

G447/2 başdan ayaġa nāle olup ney gibi hemān / vardum serāy-ı yāre ŝadā-yı fiġān gibi 



1260 
 

2. kamış. 

ney-i níze [1] mızrak kamışı; kamış mızrak. 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

neyistān [4] kamışın bol olduğu yer, sazlık  âşıklar. 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

1.1. sazlık║sazların ve sazendelerin bulunduğu meclis. 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 

 n‟eylersen eyle [2] ne eylersen eyle. 

1.1. elinden ne geliyorsa yap, çalış çabala. 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

1.2. ne yap yap. 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

 n‟eylesem [1] ne yapsam da, nasıl davransam da 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

 n‟eyleyeyin kim [1] ne eyleyeyim ki, ne edeyim ki, elimden bir şey gelmedi. 

K22/31 ney gibi n‟eyleyeyin kim beni söyletmediler / bilmedi n‟idügümi āŝaf-ı āl-i ʿośmān 

 nezāre bakma, nazar etme, seyir. 

nezāre ķılmaķ [1] bakmak, seyretmek. 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

 nıŝf yarım, yarı. 

nıŝfı šutılmış ay, nıŝfı šutılmış ķamer [2] yarısı tutulmuş ay. 

 siyah peştemalli güzeller. 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

 Yahya‟nın gençliğindeki siyah sakallarıyla yüzü. 

G240/5 münevver oldı aġarduķça çihre-i yaģyā / šururdı nıŝfı šutılmış ķamer gibi evvel 

 nice [43]  

1. nasıl, nasıl olur da; imkânsızlık ifade eder. 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 
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K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 

K10/26 nice miśāl ola aŋa iskender-i cihān / göstermedi naţírini mirʾāt-ı rūzgār 

K18/5 nice şerģ idebilem ʿilm-i bedíʿin ki olur / manšıķ-ı vaŝf-ı beyānında dil-i nāšıķa lāl 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

M20/V/1 ben nice medģ idem ki cemālini el bilür 

M24/IV/1 ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

G67/5 pehlū adın aŋarsın ey yaģyā / nice gelsün yanuŋa dil-berler 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

G286/1 nice varam ķapuŋa bir nā-tüvān ü bí-dilem / dört yanum aldı feryād ü ġam ü derd ü elem 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G356/1 pür-ŝafāyuz derd-i dil-dāra giriftār olmadan / nice bí-zār olalum bi‟llāhi bízār olmadan 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

2. nasıl, nasıl bir 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

nice … nice … [1] nasıl bir … nasıl bir; ne … ne … 
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K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

3. nasıl, ne şekilde 

K20/21 menāl-i maʿŝıyet ile nice olur ģālüŋ / olursa kíse-i mālüŋ selāsil ü aġlāl 

K32/12 bilmedük nice irişdügümüzi baġdāda / āŝafā olmaz imiş ʿāşıķa baġdād ıraķ 

M13/III/4 ehl-i dünyādan ıraġ ol gülşen-i cennet-miśāl / ʿāşıķ-ı ŝādıķları gör nice eyler ehl-i ģāl 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 

4. nasıl, nasıl da, ne kadar da 

K13/9 zínet-i nergesler ile çerĥ-i pür-kevkeb gibi / aç gözüŋ ey dil nice zínet bulur yir yir zemín 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

5. hangi 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

 niçe [39] çok, pek çok, çok sayıda, oldukça çok, hayli. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 

K14/34 görmedi gitdi bu ķadr ile bu ʿunvānı daĥı / niçe kisrā ile ķayŝer niçe cemşíd-miśāl 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

M3/III/8 niçe iller açdı iţhār-ı vilāyet eyledi / il gözinden cān gibi oldı nihān-ender-nihān 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

M9/I/4 niçe ifrítlerüŋ ʿaynını giryān itdüŋ / niçe dívān-ı şeyāšíni períşān itdüŋ 
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M20/IV/2 ķapusı ķullariyle niçe mübtelā ile 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 

M32/V/1 biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

Ş2/118 binüp keştíye daĥı niçe dil-ber / ķalatada ayaķ seyrānın eyler 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

G46/1 yine bir vech ile gülşende niçe ŝūreti telĥ / eyledi bād-i şitā gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

G159/3 ġam-ı aġyār ü derd-i yār ile mātemdeyem her gün / niçe bayrām olur mā-beynümüzde merģabā olmaz 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

niçe … niçe … [2] nice … nice … (sayıca) kaç… kaç…  

K5/41 niçe bān oġlı bān ile niçe ķıral oġlı / serír-i salšanatında sipāhí oġlanı 

K11/21 kendü fetģ itdügi kāfir illerinde bí-ģisāb / niçe fażl ehli müderris niçe kāmil ķāēí var 

niçe biŋ [3] binlerce║pek çok. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

1.1. binlerce║pek çok, bin türlü. 

G339/2 maģbūbına ʿāşıķ incinür mi / farżā niçe biŋ cefāsı olsun 

niçe biŋ ʿāleme degüşmemek [1] binlerce âleme değişmemek, binlerce âlemden yeğ tutmak. 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

niçe biŋ dürlü [1] binlerce çeşit║çok, pek çok ve çeşitli. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

niçe bir [13] “daha ne kadar”, “ne zamana dek” 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 
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M17/I/1 niçe bir mācerāmuz dostāna dāsitān olsun / niçe bir nār-ı ʿışķum dūd-ı āhumdan ʿıyān olsun  

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

Ş2/224 niçe bir çignede ehl-i niyāzı / çeke šutsun ʿinān-ı esb-i nāzı 

G26/1 niçe bir ķan aġlamayam hecrüŋle baġrum ķan olup / aŋa ķaldı kim düşem ŝaģrālara mecnūn olup 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

G291/1 bu cevr ile niçe bir imtiģān olam yüriyem / bu derd ile niçe bir nā-tüvān olam yüriyem 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

niçe defʿa [1] nice defa, defalarca. 

K29/4 niçe kerre olmışuz manţūr-ı ʿayn-ı inʿizāl / niçe defʿa ķalmışuz künc-i melāletde feríd  

niçe dürlü [1] nice türlü║çok, pek çok ve çeşitli. 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

niçe eyyāmdur [1] nice günlerdir, kaç gündür, günlerden beri. 

G84/3 fürķatüŋüŋ bir demi bir yılcadur ʿāşıķlara / görmedüm gün yüzüŋi ey meh niçe eyyāmdur 

niçe gündür ki [2], niçe günlerdür ki [2] günlerden beridir ki, kaç gün oldu. 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

M30/III/1 yol gibi boynumı burup šururın yolda müdām / niçe gündür ki gelüp geçmedi ol şāh-ı be-nām 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

niçe kerre [4] nice kere, pek çok kere, defalarca. 

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

K29/4 niçe kerre olmışuz manţūr-ı ʿayn-ı inʿizāl / niçe defʿa ķalmışuz künc-i melāletde feríd 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kerre 

niçe kez [2] nice kez, pek çok kez, defalarca. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

niçe yıl, niçe yıllar [6] nice yıl, yıllarca, yıllar yılı. 

M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi 

Ş1/48 hilāl ebrūsınuŋ mecnūnı oldum / niçe yıl ʿāşıķ-ı maģzūnı oldum 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 
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G482/3 alur göz ile baķmaduŋ begüm bāzār-ı ʿālemde / niçe yıllar metāʿ-ı cānuŋ olmayınca dellāli 

niçe yıllardur [2] nice yıllardır, yıllardan beri. 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

niçe yirden [1] nice yerden, pek çok yerinden. 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

niçe zemān [1] nice zaman. 

M40/III/1ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

niçeler [3] 

1. pek çok kez, kaç kez. 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

2. pek çok kimseler, niceleri, birçokları. 

G26/6 derd-i ʿışķuŋ źerrece ķılmadılar dermānını / ʿālem içre niçeler loķmān ü eflāšūn olup 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

niçeye dek [1] ne zamana kadar. 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

niçün [4] “niçin”, “neden?, “hangi sebeple?” 

K24/48 gülzār-ı bāġ-ı cennet-i vaŝluŋa dil-berā / niçün irem didükçe göŋül irmedi aŋa 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

nidā [3] feryat, haykırış. 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

1.1. feryat, haykırış║avaz║davet. 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

1.2. feryat║yankı. 

G507/6 bu ķubbede erenler hū didi hū işitdi / gūş itdi şeş cihetden peydā olan nidāyı 

nidā itmek [1] seslenmek, haykırmak║göstermek║davet etmek. 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

n‟ideyin [1] ne edeyim, ne yapayım║elden ne gelir. 

M7/V/5 göz görmeyince ķatlanur imiş göŋül dimeŋ / baŋa ķażıyyenüŋ n‟ideyin ʿaksi oldı hep 
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n‟ideyin n‟eyleyeyin [1] ne yapayım ne edeyim║“çaresizim, bir yol gösterin” 

M16/I/3 n‟ideyin n‟eyleyeyin āh meded vāh meded / meded allāh meded hey meded allāh meded 

nifāķ [1]  

1. ara bozuculuk, tezvir. 

K22/52 ecelüm umar idüm anı ümíd itmez idüm / ki nifāķ ile ola ķaŝr-ı maģabbet vírān 

2. ikiyüzlülük, münafıklık; hile, fesat, fücur. 

nifāķ itmek [2]  

1. münafıklık etmek, mürayilik etmek, fısk ü fücur sahibi olmak. 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

2. ara bozmak amacıyla çekiştirmek, kötülemek. 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

 nigāh bakma, bakış. 

nigāh eylemek, nigāh itmek [5] bakmak. 

M31/II/1 ķapuŋda ben ķuluŋ ki günāh eyler āh ider / rūy-i celāl ile baŋa ġamzeŋ nigāh ider 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

G328/2 cefā vü şíve vü nāz ü ʿitābuŋı görürin / ķaçan ki āyíne-i ģüsnüŋe nigāh iderin 

G366/4 bu ne sırdur ʿacebā bir görinür bay ü gedā / eyle bi‟llāhi dilā āyine-i ʿışķa nigāh 

 nigār [36] resim kadar güzel sevgili. 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

K19/15 düşürme ĥırmen-i cāna gözüŋden āteş-i ġam / yüzine baķma nigāruŋ ger ola ģūrü‟l-ʿín 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

Ş2/13 nigāruŋ kākülin dām-ı dil eyler / belā-yı ʿışķı ġāyet müşkil eyler 

G9/5 bir beyt içinde kendümi aŋdum nigār ile / bir ĥānede muŝāģabet itmekçedür baŋa 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 
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G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G308/4 nigārā naķş-ı taŝvírüŋ gözümden olmadı ĥālí / ĥayālüŋ gitmedi bir laģţa bu cāy-i muʿayyenden 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G369/7 nigārā źikr ü tesbíģi olupdur şimdi yaģyānuŋ / dilinde laʿl-i cān-baĥşüŋ elinde sāġer-i bāde 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

G385/4 nigār olmayıcaķ cānsuz bedendür ķalʿa-i cismüm / dil-i vírāneme genc olsa bir ĥoş nev-cüvān olsa 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

G468/3 iki cihānda murādum nigārdur ancaķ / gözüme híç görinmez ķalanı gösgötüri 

G487/2 cismümüz bunda cānumuz anda / bu diyāra nigār gelmez mi 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl [1] eşi benzeri olmayan güzel sevgili. 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

nigār-ı mesíģā-dem [1] Mesih nefesli güzel sevgili; nefesi Hazreti İsa gibi hayat veren güzel 

sevgili. 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

nigār-ı mest-i ġurūr [1] mağrurluk sarhoşu güzel sevgili. 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

nigār-ı mihribān [1] şefkatli, merhametli, vefalı, güzel sevgili. 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

nigār-ı perde-nişín [1] perde arkasında oturan, temiz, namuslu güzel sevgili. 
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K19/44 ĥayāl-i bikr ile gūyā ki beyt-i maʿmūrum / serāy-ı şívede gūyā nigār-ı perde-nişín  

nigār-ı šabʿ-ı selím [1] yumuşak tabiatlı sevgili/dilber. 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

 nigehbān [6] bakan ve koruyan; gözcü, muhafız, bekçi. 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K9/47 mübārek eyleyüben sūr-ı pür-sürūrını ģak / cihānda ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

K16/46 erenler dāʿí vü sāʿí delíli ĥıżr peyġamber / gözi açuķlar olsun ģaşre dek anuŋ nigehbānı 

K23/38 cemāl-i lušf ü celāl-i ʿadālet ile müdām / seʿādet işiginüŋ olasın nigehbānı 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

 nigehdār [1] bakan ve koruyan; gözcü, muhafız, bekçi. 

M45/IV/1 ģażret-i ĥıżr-ı nebí kāfile-sālāruŋ ola / rūz ü şeb ġāyib erenler ki nigehdāruŋ ola 

 nigerān bakan, seyreden, muntazır. 

nigerān olmaķ [1] muntazır olmak, hasretle beklemek. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

 nigín [2] yüzük kaşı. 

G480/4 maʿní yüzinde evliyā mürşid-i rāh-ı muŝšafā / ĥātemine nigín ider bu felek-i zebercedi 

1.1. yüzük kaşı║zikir/meclis/sohbet halkasının ortasında duran, o topluluğun en muteber kişisi. 

G150/2 ģalķa-i źikre nigín olan güzín-i evliyā / ʿāleme ģükm itmege möhr-i süleymān istemez 

nigín olmaķ [1] yüzük kaşı olmak║baş köşeye geçmek. 

G348/4 āferínler aŋa kim ol şeh-i dervíş-nihād / ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķa gelüp oldı nigín 

nigín-i ģalķa-i meclis [1] meclis halkasının yüzük kaşı║meclis halkasının tam ortasındaki, en 

muteberi║Hafız İsmail. 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

nigín-i ģalķa-i ŝoģbet [1] sohbet halkasının yüzük kaşı║sohbetin en muteber, en kıymetli misafiri. 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

 nihāl [12] fidan. 

K13/3 ġonce ĥayrü‟l-āldür aŋa mekesrān olmaġa / her nihāl oldı miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín 

K13/10 göreyin dirsen yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gökyüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 
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K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

K20/31 gedā maķām-ı ģükūmetde pāy-dār olmaz / šavíl ʿömre irişmez aŝılsız olsa nihāl 

G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

nihāl-i bāġ [1] bağın fidanı║sevgili. 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

nihāl-i bāġ-ı gülzār-ı behişt-i salšanat [1] saltanat cennetinin gül bahçesinin bağının 

fidanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/28 ey nihāl-i bāġ-ı gülzār-ı behişt-i salšanat / v‟ey çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı evvelín ü āĥirín 

nihāl-i beden [3] beden ağacı. 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

M9/II/1 šamaʿı ʿaynını açdı yidi iķlími yidi / ķurıdı ķaldı nihāl-i bedeni yaʿní yedi 

nihāl-i gül [2] gül fidanı. 

Ş1/89 çenār el ķaldurup eyler niyāzı / nihāl-i gül ķılur šurmaz nemāzı 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

nihāl-i gül-i erġavān [1] erguvan çiçeği fidanı. 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

nihāl-i himmet [1] gayret fidanı. 

G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

nihāl-i ķadd [4] boy fidanı, fidan gibi boy. 

K12/20 nihāl-i ķaddi gibi himmeti bülend oldı / şiʿārı lušf ü vefādur diśārı cūd ü seĥā 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

G473/1 o mest-i nāzı ŝanmaŋuz yürür geh šoġru gāh egri / nihāl-i ķaddini irdükçe eyler bād-ı āh egri 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

nihāl-i ķāmet [1] boy fidanı, fidan gibi boy. 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

nihāl-i sidre vü šūbā [1] Sidre ve Tuba ağaçları. 
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K13/36 sözi uzatma nihāl-i sidre vü šūbā gibi / eyle ey yaģyā duʿā-yı devlet-i şāh-ı güzín 

nihāl-i şükūfedār [1] dalları çiçeklenmiş fidan. 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibi ehl-i seyrānı 

nihāl-i tāze [1] körpe fidan. 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yer yer turunc 

nihāl-i verd-i ter [1] taze ve taravetli gül fidanı. 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

nihāl-i yāsemen [1] yasemin fidanı. 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

 nihān [3] gizli, saklı. 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan  / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

Ş2/289 dehānı var ise cāndan nişāndur / ki gözden cān gibi her dem nihāndur 

nihān eylemek [3]  

1. gizlemek. 

K27/11 bir şeyĥ-i pākdür ki żarāfetle kendüzin / bu kisvet-i emāret ile eyledi nihān 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege pāşāya olmaz āşinā 

2. sakınmak. 

K19/18 çerāġ-ı źātuŋı bād-ı nefsden eyle nihān / ĥašā ile kişinüŋ ĥāšırını ķılma ģazín 

nihān olmaķ [3]  

1. gizlenmek, saklanmak. 

M14/II/2 gāh ķūma gāh ķāşāna ķaçar olur nihān / yüze gelmez ķuma girmiş mūra dönmişdür hemān 

2. kendini gizlemek, ortalara atmamak. 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

3. gözden kaybolmak. 

M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulıšdan nihān 

 nihān-ender-nihān gizlinin içinde gizli, çok çok gizli, sır gibi saklı. 

nihān-ender-nihān olmaķ [1] çok çok gizli olmak, sır gibi saklı olmak 

G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

 nihāní [1] gizli, gizlice. 
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1.1. gizli, gizlice, kimselerin farkedemeyeceği surette║içten, gönülden. 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

1.2. gizlice, kimselere göstermeden, el altından. 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

nihāníce sözi olmaķ [1] gizlice söyleyecek bir sözü olmak║herkesten saklı sözleşmek. 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

 nihāyet  

1. son, bitim, uç bucak. 

nihāyet bulmaķ [2] son bulmak, sona ermek, bitmek, tükenmek. 

M22/II/1 ķanı ol dem kim nihāyet bulmış idi āh ü zār / mūnis-i derd-i nigār olmışdı cān-ı bí-ķarār 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

nihāyeti olmamaķ [4] sonu, sınırı olmamak. 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı reşíd 

Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G483/6 ģüsn ü melāģatüŋ gibi deryā-yı ʿışķumuŋ / ʿālemde ne nihāyeti vardur ne sāģili 

2. son nokta, son derece. 

nihāyeti [1] sonunda, en sonunda, âkıbet. 

G291/5 nihāyeti ġam-ı ʿışķuŋla ben faķír ü ģaķír / ġaríb ü bí-kes ü bí-ĥānümān olam yüriyem 

nihāyetine irmek [1] son noktasına erişmek, son ucuna varmak. 

G166/1 maʿšūf oldı kaʿbeye vāv-ı vücūdumuz / irdi nihāyetine ģudūd-ı sücūdumuz 

 niķāb [2] yüz örtüsü, peçe. 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

niķāb-ı ĥašš [1] hat peçesi, yazılardan oluşan yüz örtüsü. 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

niķāb-ı şāhid-i maʿnā [2] mana güzelinin yüz örtüsü. 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

G477/5 edā-yı ĥūb ile gūyā ġazel baģrinde yaģyānuŋ / niķāb-ı şāhid-i maʿnādur elfāż-ı dürer-bārı 

niķāb-ı şāhid-i maķŝūd [1] maksat güzelinin yüz örtüsü. 

G112/3 niķāb-ı şāhid-i maķŝūd imiş bildüm bu dünyāyı / maģabbet ʿāşıķ-ı şeydāyı ehl-i ıttılāʿ eyler 
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niķāb-ı šalʿat [1] güzel yüzün örtüsü║çiçeklerin taç yapraklarının açılmadan önceki hâli. 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

niķābını açmaķ [2] yüz örtüsünü kaldırmak, peçesini açmak. 

Ş2/69 ʿarūs-ı naţm açduķça niķābın / münevver ķıl cemāli āfitābın 

K4/39 hüner cemālinüŋ açdı niķābını ķalemüm / mehāreti olana cümle müşkil āsāndur 

 níl [7] Nil nehri. 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

G132/2 níle girmiş yūsuf-i mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G214/4 göricek ʿārıżı yanında anı níle beŋzetdüm / kenārına irişmiş fi‟l-meśel deryā-yı ʿummānuŋ 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

níl-i dil-küşā [1] gönlü açan Nil; (seyretmesi) insanın içini açan Nil. Nil kelimesinin “çivit rengi” 

anlamına gönderme vardır. 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

níl-i revān [1] akıp giden Nil nehri. 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

níl ü aras [1] Nil ve Aras nehirleri. 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

 nílūfer [1] göl ve havuzlarda yetişen, geniş ve yuvarlak yaprakları su üzerinde yüzen, 

pembe, beyaz, mavi veya sarı renkte çiçekleri olan su bitkisi. 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 

 niʿmet [4]  

1. “ihsan, lütuf, bağış” anlamları için bkz. „ulu niʿmet‟ md. 

2. yemek, yiyecek. 

K25/31 ĥalķ-ı cihān o niʿmet ile muġtenem ola / yanında her kimüŋ öŋine gelse mā-ģażar 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

2.1. yemek║sünnet ziyafetindeki ikramlar. 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 
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M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

niʿmet-i firāvān [1] mebzul miktardaki ve çok çeşitli yiyecekler. 

K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

 niśār saçma, serpme. 

niśār ķılmaķ [1] saçmak, serpmek║bahşetmek. 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

 nisbet [3]  

1. iki şeyin nitelik ve nicelik bakımından birbirine göre durumu; göre, nazaran, nispetle. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

2. gönlünü kırmak, rencide etmek. 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

3. birini üzmek veya kızdırmak için inat olsun diye yapılan iş ya da davranış. 

nisbetler itmek [1] birine inat olsun diye onu üzecek ve kıskandıracak hareketlerde 

bulunmak║rencide etmek, azarlamak. 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 

 nişān [15]  

1. hedef, nişangâh. 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

nişān eylemek, nişān itmek [5] 

1. hedef etmek. 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

2. işaret koymak, nişan taşı koymak. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

nişān-ı seng-i münāfıķ olmaķ [1] münafıkların taşlarına hedef olmak. 
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K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

nişān-ı síne [1] sine nişanı; âşığın sevgilinin oklarına hedef olan göğsü/yüreği. 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

nişāna egri varmamaķ [1] hedefi ıskalamamak, daima on ikiden vurmak. 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 

nişāna irmek [1] hedefe ulaşmak. 

K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

2. ayak, ayakkabı, nal tabanının yere bıraktığı iz. 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

nişān-ı pāy [1] ayak izi. 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

3. delil, burhan║âşıklığa delalet eden şeyler, âşıklık alametleri. 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G211/3 ķaddüm kemāna döndügi ʿışķum nişānıdur / ey māh-çihre mihrüŋi lāzım mıdur dimek 

4. alamet, nişane. 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

K13/32 tāʿatüŋdür bí-gümān şān-ı bülendüŋe nişān / ķāmetüŋdür sidre vü šūbā gibi bālā-nişín 

…d(A)n nişān olmaķ [1] bir şeyden alamet olmak; bir şeyi andırmak. 

G297/3 lāle kim destār-ı yār üstinde ķılmışdur ķarār / oldı gūyā gökdeki ķuyruķlu yılduzdan nişān 

… d(A)n nişān virmek [1] … y(I) hatırlatmak, andırmak. 

G106/1 ķaşuŋ gözüŋ ki tír ü kemāndan nişān virür / ķurbānuŋ olmaġa dil-i bí-çāre cān virür 

nişān-ı imtiyāz [1] imtiyaz nişanı. 

K28/23 şefķati şān-ı şerífinde nişān-ı imtiyāz / tevbe vü tevfíķ ile taķvāsı naŝŝ-ı nuŝreti 

5. tuğra. 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

nişān-ı dest-i ķudret [1] kudret elinin tuğrası. 

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

6. ferman. 

K27/7 ģükm-i şeríʿat ehl-i vilāyet durur k‟anuŋ / göŋli ola nişānı gibi kaʿbe-i nihān 
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nişān-ı ĥūb [1] güzel ferman, gösterişli ferman. 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān [1] muradına ermiş padişahlar padişahının fermanının tuğrası. 

K27/2 cibríldür ki geldi resūle ķanad açup / gūyā nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān 

6. iz, eser. 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-ı ĥaššınuŋ nişānı 

7. yadigâr║hedef olarak kullanılabilecek nesne. 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

8. işaret. 

nişānlar itmek [1] işaretler koymak. 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

9. menzil. 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 

10. bir yaranın yüzde ya da vücutta kalan izi. 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

11. gözbebeği. 

nişānı deprenmek [1] gözünün bebeği oynamak. 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

 nişāne [2]  

1. hedef, nişangâh. 

M19/I/3 her laģţa tír-i himmet irişmez nişāneye 

nişāne ķılmaķ [1] hedef hâline getirmek ve isabet ettirmek. 

K21/19 ey kān-ı cūd elüŋe kemān alduġuŋ gibi / maķŝūduŋı murāduŋı ķıldı nişāne tír 

1.1. hedef, nişangâh║iz, eser. 

K21/17 her dem külāh-ı māh-ı felekdür nişānesi / irgürdügince ʿarŝageh-i āsümāna tír 

 nişāní beg [1] Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi (ö. 1567). 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

 nişānlamaķ [1] nişan almak. 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

 nite, niteki, nitekim [86] nasıl ki, gibi, benzeri, …(n)(I)n olduğu gibi. 
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K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K2/9 ʿíd erbāb-ı ģicāzı ĥoş müşerref eyledi / nitekim ʿāşıķları fikr-i viŝāl-i şāhidān 

K2/30 muʿtedil ʿadliyle ʿālem nitekim faŝl-ı rebíʿ / dem-be-dem oldı bu dünyā-yı dení dārü‟l-emān 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-ı ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

K9/15 giceyle göklere irişdi āsümāníler / niteki ʿāşıķ-ı şeydānuŋ āh ü efġānı 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / niteki mülk-i ferenduş ile alamanı 

K10/13 göŋlüm ķaralanur nitekim nāme-i firāķ / pervāza gelse şevķ ile mürġan-ı bí-şümār 

K10/43 źātuŋı ber-ķarār ide allāh nitekim / mismār-ı kūh ile yiri eyleye ber-ķarār 

K11/10 bu behār ile cihān mülkine irdi iʿtidāl / nitekim ʿadl-i şehenşāh-ı ʿadālet-iştihār 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / niteki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

K12/23 atuŋ öŋince alayuŋda fíller yürisün / seģer yilinüŋ öŋince niteki ebr-i semā 

K12/43 niteki ide sefer ʿāleme meh ü ĥurşíd / niteki gide gele rūz-ı leyletü‟l-ķadrā 

K13/37 nitekim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nitekim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nitekim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

K14/19 şādmānuz aŋa kim niteki şāh-ı ģaremeyn / ʿarşa aŝdı ķılıcın şimdi hilāl-i şevvāl 

K14/32 işigüŋ kaʿbesi āfāķa şeref virdi ķamu / nitekim virdi şeref ʿārıż-ı meh-rūlara ĥāl 

K15/4 nitekim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

K15/12 rūz-i cemʿiyyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

K19/2 cihānda merdüm-i dünyā-pereste olma ķaríb / anuŋ gibiden ıraġ ola niteki çerĥ-i berín 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

K22/4 günümüzgün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 
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K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād-ı şirreti 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

K31/7 ģālet-i ʿışķ-ı ģabíb ile sürür zencírin / nitekim ʿāşıķ-ı dívāne vü mest ü şeydā 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

K31/21 ʿāleme mihr-i ʿašāsından irişe ģasenāt / nitekim cisr-i hilāl ola felekde peydā 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

M7/VI/5 seyl itdi yaşını nitekim ebr-i nev-behār / şāh-ı zemāne bir yaŋa ķulları bir yaŋa 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

M16/III/1 gezdügüm yirde diríġā nitekim ebr-i semā / aġlamaġ oldı işüm ģasret ile ŝubģ ü mesā 

M19/III/1 bād-ı hevā-yı manŝıb ile nitekim ģabāb 

M20/III/1 varsam serāyına nitekim nāle vü fiġān 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

Ş2/7 bulur ímān içinde istiķāmet / nitekim elde engüşt-i şehādet 

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

Ş2/236 nitekim díde-i ʿuşşāķ-ı dil-teng / elinden ķanlar aġlar kāse-i reng 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

G71/1 keşf eyledi vilāyet-i ʿışķı cemāl-i yār / dünyā yüzini niteki ĥurşíd-i tābdār 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 
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G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G85/6 geldi beyāża niteki ebrū-yı dil-rübā / eşʿārumuŋ sašırları naķş-ı ĥayāldür 

G111/5 sínemi niteki ĥūrşíd-i cihān ey yaģyā / ceźbe-i ʿışķ beni yār-i semen-būya çeker 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 

G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-ı kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 

G238/4 başumdan eksük olmaz anuŋçün duĥān-ı āh / iķlím-i tende oldı ġamuŋ nitekim cibāl 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

G450/4 ĥoršūmı ile fíl gibidür ʿaceb degül / gümürdenürse niteki şír-i jiyān ķoçı 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

G505/7 šutdı naţm ile cihān mülkini yaģyā nitekim / ʿālemüŋ şāh-ı güzíni ĥulefānuŋ ĥalefi 

 niyām [5] kılıç kını. 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

 niyāz [5] dua, yalvarma, yakarma. 

Ş2/84 melekler bu niyāza didi āmín / eġıśní yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

G486/1 aŋa belí dirin ki bilür gizlü rāzumı / yüz biŋ niyāz içinden işidür niyāzumı 

niyāz eylemek, niyāz itmek [10] yalvarmak, yakarmak. 

K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

M45/III/1 ķaldurup dest-i duʿāyı idüben ģamd ü śenā / cānib-i ģaķķa niyāz eyledi cümle ʿulemā 

Ş1/11 ŝafā-yı ķalb ile šurup nemāza / niyāz eyle ĥudā-yı bí-niyāza 

Ş1/89 çenār el ķaldurup eyler niyāzı / nihāl-i gül ķılur šurmaz nemāzı 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

Ş2/182 niyāz itdükçe ʿuşşāķa ider nāz / ķılupdur mušrib-i ġam beŋzümi sāz 

G134/4 ŝu gibi šurı šur çāh-ı tenezzülde niyāz eyle / vücūdı ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ šūr-ı tecellādur 

G160/4 niyāz itmek nigāra degme derd ile eśer ķılmaz / naŝíģat ʿāşıķ-ı dívāneye niteki kār itmez 
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G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

niyāz ehli [2] niyaz sahipleri║âşıklar. 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 

2. şevk, vecd. 

niyāz ile [3] yalvararak║şevkle, vecd ile.  

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

niyyet [4] 

1. niyet, maksat. 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

1.1. niyet, maksat, düşünce, akılda bir şeyler kurma║namaz, oruç gibi ibadetlere başlarken bu 

ibadeti yapmaya karar verdiğini sözle ifade etme ya da içinden geçirme. 

Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

2. meyil, rağbet. 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

niyyeti olmamaķ [1] rağbeti bulunmamak, meyletmemek.  

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

3. dua. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

niyyet eylemek, niyyet itmek [2] 

1. niyetlenmek, arzulamak, arzu edinmek. 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

2. (remilde) niyet tutmak.  

K24/21 çünkim derūn-ı dilden o dem niyyet eyledüm / ķıldı şerefde šāliʿümüŋ encümin ĥudā 

niyyetüm budur ki [1] “maksadım budur ki”, “gönlümün arzusu budur ki”. 

G222/5 niyyetüm budur ki yaģyā gibi ölem dirilem / rūz-ı maģşerde daĥı elden ķomayam dāmenüŋ 

nizāʿ çekişme, kavga, ihtilaf, cedel. 



1280 
 

nizāʿ eylemek [2] çekişmek, cedelleşmek. 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

Muk18/1 daʿvācuŋ bursaya gitdi sırriyā / eyleme yārān ile hergiz nizāʿ 

 niţām dirlik düzen, intizam, asayiş, itidal. 

niţām-ı ʿālem olan pādişāh saġ olsun [1] “âleme nizam veren padişah sağ olsun”; Yahya‟nın 

Kanuni Sultan Süleyman‟a hayırdua suretinde ağır hicvi. 

M8/VII /6 ilāhí cennet-i firdevs aŋa šuraġ olsun / niţām-ı ʿālem olan pādişāh saġ olsun 

niţām bulmaķ [1] düzen bulmak, intizama ve asayişe erişmek. 

M5/III/4 ģākim olan bāšıluŋ gelmezse ģaķķından eger / ķulaġı dinc olmaz insānuŋ cihān bulmaz niţām 

niţām ü intiţām virmek [1] dirlik düzen vermek; itidal getirmek. 

K28/14 her yire virdi behār-āsā niţām ü intiţām / āŝaf-ı rūşen-żamírüŋ ģüsn-i rāy ü fikreti 

 níze [8] mızrak, kargı. 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

M6/VII/2 biri birine o dem nízeler ģavāle idüp / miyān-ı bezmde olurdı rūy-ı ŝulģ ile ceng 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

níze vü tír ü teber [1] mızrak, ok ve balta. 

M11/III/4 bir gülüz biz níze vü tír ü teberdür ĥārumuz / cān ü dilden bu söze vardur bizüm iķrārumuz 

 noķŝān [5] eksiklik, kusur. 

K34/16 yanuŋda māh-ı nev gibi noķŝānı olanuŋ / ʿaybın yüzine urma mey-i erġavān gibi 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G302/2 āh kim yanuŋda ey meh-rū ķara šaġlarcadur / ʿāşıķuŋ bir dāne-i ĥardalca noķŝānı hemān 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

noķŝān eylemek, noķŝān itmek [2]  

1. kusur etmek, kabahat işlemek. 

G463/3 ʿāşıķ-ı şeydālaruŋ yaʿní ķapuŋda ķullaruŋ / sevdüginden ġayri sulšānum ne noķŝān eyledi 

2. hadsizlik etmek. 
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G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

noķŝān-ı ĥalķı gözlemek [1] insanların kusurlarını araştırmak, tecessüs. 

K34/21 āĥir ecel šutar dilüŋi gözüŋi yumar / noķŝān-ı ĥalķı gözleme ʿayn-ı ʿavān gibi 

noķŝān virmek [1] eksiklik vermek, zarara uğratmak, kötü duruma düşürmek. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

noķŝānına ķalmamaķ [1] kusuruna bakmamak, eksikliğini mazur görmek. 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

 noķša [10]  

1. kalem ucunun kâğıt üzerinde bıraktığı iz║hiçlik sembolü. 

M13/IV/4 ʿārif olan merd-i nūrāníye olur muķtebes / noķšaveş ģaķdan ıraġ olmaz cihānda bir nefes 

Ş2/285 dehānı noķšasıdur ŝıfr-ı mevhūm / degül ʿilm-i ledünní gibi maʿlūm 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G220/5 ne vücūduŋ var ola dāʾire-i ʿālemde  / yoķ ģiŝābında olan noķšaya beŋzer meśelüŋ 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

1.1. Arap alfabesinde bazı harflere konulan küçük işaret. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

G276/2 lāleveş baġrumdaki dāġ-ı nihānı cā be-cā / noķšalar gibi cemāl-i ʿışķuŋa ĥāl eyledüm 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

2. nişan, alâmet, delalet. 

noķša-i ġufrān [1] gufrân (=mağfiret) noktası. 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

noķša-i ĥāk [2] topraktaki (=خاك) nokta║toprağa delalet eden şey; vücut, maddi varlık. 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

noķša-i ģicāb [1] hicâb (=engel, perde) noktası. 

G486/2 yaşumla yundı gözde olan noķša-i ģicāb / ģā-yı ģaķíķat eyledi cím-i mecāzumı 

noķša-i vaģdet [1] vahdet (=birlik) noktası. 

G25/4 noķša-i vaģdetde derc olmış durur ʿilmü‟l-kitāb / ʿāşıķa keşf eylemişdür anı ʿallāmü‟l-ġuyūb 

 n‟ola [85] ne olur, ne çıkar, şaşılır mı? 
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K2/3 n‟ola dirsem aŋa mıķnatísidür müʾminlerüŋ / ehl-i islāmı çeker kendüye çünkim her zemān 

K2/26 göricek n‟ola irem dirse aŋa ehl-i naţar / gülsitānında anuŋ iki adım yirdür cinān 

K2/36 atuŋ oynaġı olursa n‟ola iķlím-i ʿacem / ʿāşıķa baġdād ıraġ olmaz meśeldür bí-gümān 

K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

K10/5 ķavs-i felek disem n‟ola şāhuŋ kemānına / atduġı yire düşmedi anuŋ hezār bār 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

K14/6 māh-ı nev kendüyi alçaķda šutar ġāyetde / irişürse n‟ola günden güne ģüsnine kemāl 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

K18/28 n‟ola gencíne-i mihrüŋ beni gūyā itse / söyledür ey gül-i gülzār-ı kemāl issini māl 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

K30/17 n‟ola ģācetler ķabūl olsa maķām-ı ʿizzetüŋ / menzil-i maķŝūd-ı ʿālem kaʿbe-i ʿulyā imiş 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

M7/III/7 biri birine girse n‟ola ĥavf ile felek / göklerde encüme daĥı āĥir ķırān girer 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

M18/III/4 şād olurlarsa n‟ola ġāzílerüŋ sulšānıdur 

M35/I/2 n‟ola biŋ cān ile olsam ķulı ķurbānı dervíşüŋ / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

Ş2/109 n‟ola cennet dir isem aŋa her bār / görür ʿışķ ehli anda çünki dídār 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

Ş2/179 n‟ola bir busesin eylerse iķrār / olurlar çünki biŋ cāna ĥarídār 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

Ş2/237 cemāline n‟ola ģayrān ise dil / olur dívāne naķş-ı ĥūba māʾil 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 
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Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

G5/3 her šarafdan kaʿbe-i ehl-i niyāz olduŋ begüm / cāmeŋi ben kaʿbe örtüsine beŋzetsem n‟ola 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G113/6 kemāl-i naţm ile yaģyā müsellem olsa n‟ola / ġazelde ģażret-i cāmí gibi fenā gözler 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez  

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

G218/5 n‟ola kūyuŋda helāk itse beni ġamzelerüŋ / menzili cennet olur kāfir ilinde ölenüŋ 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 
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G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

 n‟olaydı [5] ah, ne olurdu; keşke. 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

 n‟oldı [1] ne oldu? 

M46/2 ģāŝılı n‟oldı ʿāķıbet gör kim / bu ķadar devlet ü seʿādetden 

 nöker [3] kul, hizmetkâr. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

K7/26 mıŝr sulšānı ķırım ĥānı ķapusı ķulıdur / mír elķāŝ gelüp olsa ʿaceb mi nökeri 

 nuķūd [1] “naķd”in çoğulu; nakitler; sermaye, para pul. 

G51/4 müyesser ola mı aġlamayınca genc-i viŝāl / ele girer mi metāʿ olmayınca elde nuķūd 

 nuķūş “naķş”ın çoğulu; nakışlar, suretler, resimler; hile, aldatmaca. 

nuķūş-ı ʿālem [1] âlemin nakışları; dünyanın göz alan, aldatıcı güzellikleri.  

K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

 nūn [5] “nun” harfi (ن). 
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G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

G88/2 nūndur ķaşuŋ cebín altında çeşmüŋ fi‟l-meśel / ʿayna beŋzer kim ʿiźār-ı dil-rübā üstindedür 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

nūn-ı ser-nigūn [1] baş aşağı nun, ters nun. 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

 nūr [24] nur, ışık, ziya, aydınlık. 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

K18/24 ʿilm ile zümre-i islāmuŋ o şeyĥü‟l-islām / ʿayn-ı maʿnāsını nūr ile ider māl-ā-māl 

K20/18 irişmemişdür anuŋ ʿayn-ı iʿtiķādına nūr / kimi ki ŝoģbet-i nā-pāk eylese iēlāl 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

M7/VII/1 yā rab enís ü hem-demi ġılmān ü ĥūr ola / ķabri behişt ü yatduġı yer cümle nūr ola 

Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

G448/4 źāt-i pākine maģāsinler yaraşmış gün gibi / nūra ġarķ itmiş anı berg-i dıraĥt-i heyʾeti 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 

nūr olmaķ [1] nura dönmek, manevi bakımdan arınmak, saf hâle gelmek. 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

nūr-ı aģmed [1] Ahmed‟in nuru, Hazreti Muhammed‟in nuru, nûr-ı nebevî. 
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G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-i aģmed ile nār-ı bū-leheb 

nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān [1] âdillerin gözünün nuru║adalet sahiplerinin en kıymetlisi, biriciği║Yavuz 

Sultan Selim. 

K2/19 nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān yaʿní hümā-yı salšanat / ģākim-i ʿālí-himem şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān 

nūr-ı ʿayn-ı ʿamel [1] amel gözünün nuru. 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

nūr-ı ʿayn-ı aʿyān [1] âyanın gözünün nuru║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 

nūr-ı ʿayn-ı ʿaţamet [1] büyüklük, ululuk gözünün nuru║azamette biricik olan║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K14/20 kāmiʿ-i dív-i ţulem mehdí-i devr-i ʿālem / nūr-ı ʿayn-ı ʿaţamet ġāzí-i ferĥunde-ĥıŝāl 

nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet [1] adalet, hakkaniyet gözünün nuru║adalet ve hakkaniyette biricik 

olan║Kanuni Sultan Süleyman. 

M10/II/4 tārik-i dünyādadur sırr-i sürūr-ı āĥiret / gör ne dir şāh-ı vilāyet nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet 

nūr-ı aʿţam [1] azametli nur║Eyyûb-ı Ensârî‟nin naaşı. 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

nūr-ı díde [4] göz nuru, göze nur veren║pek sevgili ve aziz tutulan nesne ya da kimse. 

Ş2/265 baŋa ol nūr-ı dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

G443/1 ayru düşdüm nūr-ı dídemden gözüm yaşı gibi / ķanlar aġlarsam demidür baġrumuŋ başı gibi 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

nūr-ı baŝar [1] basar nuru, göz nuru, göze nur veren║pek sevgili ve aziz tutulan nesne ya da 

kimse║sevgili. 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-ı baŝardan ayruldum 

nūr-ı cemāl [1] cemal nuru, yüz ışığı, yüz ışıltısı. 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

nūr-ı çeşm-i devrān [1] dünyanın gözünün nuru║herkesin en kıymetlisi, biriciği║Şehzade 

Mustafa. 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

nūr-i çeşm-i evliyā [1] evliyanın gözünün nuru║Kanuni Sultan Süleyman. 
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K13/22 āl-i ʿośmānuŋ çerāġı nūr-i çeşm-i evliyā / şeh süleymān-ı zemān yaʿní emírü‟l-müʾminín 

nūr-ı díde-i ʿālem [1] âlemin gözünün nuru║Şehzade Mustafa. 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

nūr-ı ģaķ [1] Allah‟ın nuru. 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

nūr-ı hidāyet [2] hidayet nuru. 

K7/11 ģaķ teʿālādan aŋa nūr-ı hidāyet irdi / fıraķ-ı ēālleden oldı berí geldi beri 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

nūr-ı ĥudā [2] Allah‟ın nuru. 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

nūr-ı ʿışķ [1] aşk nuru. 

G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

nūr-ı iʿcāz [1] acze düşüren nur║keramet nuru║hilâlin parlak sarı ışığı. 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

nūr-ı iĥlāŝ(ı) [1] ihlas(ının) nuru. 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

nūr-ı ímān [2] iman nuru. 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

nūr-ı kerāmet, nūr-ı kerāmāt [3] keramet(ler) nuru. 

K6/15 yüzinde nūr-ı kerāmet elinde seyfu‟llāh / vücūd-ı źātı delíl-i šaríķ-ı rabbāní 

K24/13 ġarķ eylemiş vücūdını nūr-ı kerāmete / ĥurşídveş libāsını ķılmış ķamu ʿabā 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

nūr-ı ķudret [1] kudret nuru. 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

nūr-ı mevlā [2] Mevlâ‟nın nuru, Allah‟ın nuru, ilahi nur. 

Ş1/8 yaķarsaŋ nūr-ı mevlādan çerāġı / olur her yir saŋa cennet šuraġı 

G455/1 evliyā evlād-ı ʿabdu‟llāhı evlādur didi / nārdan müştaķķ olan bir nūr-ı mevlādur didi 

nūr-ı muģammed [1] Hazreti Muhammed‟in nuru, nûr-ı nebevî. 

G182/6 dostuz ʿārif-i bi‟llāha ebū cehle ʿadū / kimine nūr-ı muģammed kimine nāruz biz 
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nūr-ı muģammed-i ʿarabí [1] Arap Muhammed‟in nuru, Hazreti Muhammed‟in nuru, nûr-ı 

nebevî. 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarabí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

nūr-ı muģaķķaķ [1], nūr-ı mušlaķ [1] mutlak nur║ilahi nur. 

G446/7 fāní-i mušlaķ olur nūr-ı muģaķķaķ olur / ölmege cānlar viren ʿışķ ile yaģyā gibi 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

nūr-ı nebí [1] Hazreti Muhammed‟in nuru, nûr-ı nebevî. 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

nūr-ı pertev-i ģaķ [1] ilahi nurun şuaları. 

Ş1/125 ne revzendür bu revzenler ki mušlaķ / görinür anda nūr-ı pertev-i ģaķ 

nūr-ı rabbāní [1] ilahi nur. 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

nūr-ı ŝafā [3] safa nuru; gönül şenliğinin aydınlığı. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K24/26 faĥrü‟l-kirām ü kān-ı kerem aģmed-i ümem / nūr-ı ŝafā vü zínet-i eyvān-ı kibriyā 

nūr-ı ŝıdķ [1] sıdk nuru; doğruluk ve sadakat nuru. 

Ş2/60 derūnum ʿilm ü ģikmetle šolu ķıl / birūnum eyle nūr-ı ŝıdķa māʾil 

nūr-ı şerʿ-i mübín [1] apaçık olan mübarek İslam dininin nuru║Şeyhülislam Fenarizade 

Muhyiddin Çelebi. 

K19/28 ʿalím ü ʿālim ü nāʾib-menāb-ı peyġamber / sirāc-ı millet-i islām ü nūr-ı şerʿ-i mübín 

nūr-ı tecellā, nūr-ı tecellí [4] tecelli nuru; samimi kulların/âşıkların gönlünde zuhur eden 

ışık║manevi yönden aydınlanma. 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

G419/1 ʿarż-ı dídār itmedi gördüŋ mi mūsā kimseye / bu gice görinmedi nūr-ı tecellā kimseye 

nūr-ı yezdān [1] Yezdan‟ın nuru, Allah‟ın nuru. 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

nūr-ı źāt(ı) [1] zat(ının) nuru, zat(ının) ışığı; nuraniyyet. 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 
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nūr ü żiyā [1] nur ve ışık║“وىز” ve “ضىا” kelimeleri. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

nūrdan [12] ışıktan oluşan/yapılmış, nurlu, parlak. 

K4/8 müsebbiģāna ķanādíli nūrdan tesbíģ / ya aĥterān-ı seʿādet-nişān-ı devrāndur 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

K15/22 ādeme ģālet virür mānend-i ģūr-ı bí-ķuŝūr / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G68/1 göŋlümüŋ sirçe serāyında benüm leyl ü nehār / nūrdan ķandíle beŋzer āfitāb-ı ʿışķ-ı yār 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

nūrün ʿalā nūr [1] “nur üstüne nur” (Nur, 30). 

Ş1/119 olurlar gül gibi ĥandān ü mesrūr / görenler dir aŋa nūrün ʿalā-nūr 

 nūrāniyyet [6] nurluluk, parlaklık║mübareklik.  

K7/7 gice gündüz getürür kendüye nūrāniyyet / meh-i tābān ile ĥurşíd-i cihānuŋ seferi 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

M3/IV/3 aŝfiyā vü evliyā irşādına muģtāc idi / šutmış idi gün gibi āfāķı nūrāniyyeti 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

 nūru‟llāh [1] Nurullah; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/142 birinüŋ daĥı nūru‟llāh nāmı / ģarím-i kaʿbedür anuŋ maķāmı 

 nūrāní nurlu, ışıklı, aydınlık; temiz, mübarek. 

nūrāní itmek, nūrāní ķılmaķ [2] 

1. nurlandırmak, temiz, mübarek, nurlu hâle getirmek. 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

2. aydınlatmak. 

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 
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nūrāní olmaķ [1] nurlanmak, aydınlanmak. 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

 nuŝret [3] üstünlük, zafer, Allah‟ın yardımıyla galip gelme. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

 nuŝūŝ “naŝŝ”ın çoğulu; naslar, doğruluğu şüphe götürmeyen açık ve kesin hükümler. 

nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān [1] hükmü açık ve kesin olan Kuran ayetleri. 

M2/II/4 ʿıyāndur nūr-ı iĥlāŝı olupdur ĥāŝlar ĥāŝı / ĥuŝūŝında nuŝūŝ-ı āyet-i ķurʾān nāzildür 

 nūş içme, içiş; haz, zevk, tat. 

nūş eylemek, nūş itmek [9] içmek. 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M7/VII/2 revzenler açılup aŋa dārü‟s-selāmdan / nūş itdügi müdām şerāben šahūr ola 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

1.1. içmek║tadına varmak. 

G114/5 cümle ʿālemden teʿalluķ riştesini kesdiler / cām-ı ʿışķı nūş idenler mest ü bí-hūş oldılar 

G160/5 gözini ķorķaġ ögretmez cihānı ʿaynına almaz / maģabbet cāmını nūş eyleyen ĥavf ile ʿār itmez 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

 nücūm [14] “necm”in çoğulu; yıldızlar. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

K23/13 ķılıç muraŝŝaʿ u ĥançer bi-ʿaynihi meśelā / nücūma oldı muķārin hilāl-i nūrāní 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

M19/I/1 baķma nücūm ile görinen kār-ĥāneye 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 
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G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

G460/3 yaşum nücūmını maģv itmiş idi mihr-i cemāl / göŋül zemān ile ţulmet-serāy-ı mātem idi 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

nücūm-ı çerĥ [1] gökyüzündeki yıldızlar. 

M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

nücūm-ı devlet [1] talih yıldızı. 

G254/3 āfitāb ile ķırān itdi nücūm-ı devletüm / dün gice ķadre irişdüm nitekim māh-ı ŝıyām 

nücūm-ı eflāk [1] feleklerdeki yıldızlar. 

K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

nücūm-ı eşk [1] gözyaşı yıldızları; yıldızlara benzeyen gözyaşları. 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

nücūm-ı eşk-i ĥūnín [1] kanlı gözyaşı yıldızları; yıldızlara benzeyen kanlı gözyaşları. 

G353/2 dökilsün ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşk-i ĥūníni / işigüŋde ķıyāmet günlerinden bir nişān olsun 

nücūm-ı sāyire [1] seyreden, sabit olmayan yıldızlar, gezegenler. 

K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

 nüh dokuz, sayı sıfatı. 

nüh peder çār ümmehāt [1] dokuz baba dört ana║dokuz kat gök ve dört unsur║ay üstü ve ay altı 

âlemler║bütün kâinat. 

K2/25 görmedi anuŋ gibi bu nüh peder çār ümmehāt / kām-bín ü kām-yāb ü kām-baĥş ü kām-rān 

nüh sipihr [2] dokuz gök, dokuz kat gök. 

K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

K26/30 ʿulüvv-i rifʿatine nüh sipihr bir pāye / hümā-yı himmetinüŋ zír-i bāli ʿarş-ı ʿalā 

 nükte [2] 

1. zekice ve incelikle söylenmiş hikmetli söz. 

K1/33 her fiʿli anuŋ ķavline olmışdı mušābıķ / her nüktesi bir sırr idi her sözi muʿammā 

2. herkesin anlayamadığı ince mana. 

nükte vü remz ü meʿāní [1] herkesin anlayamadığı ince manalar, remizler ve hikmetler. 

G157/4 levģ-i dilde ĥāme-i idrāk ile taģrír idüŋ / nükte vü remz ü meʿānídür bizüm taķrírümüz 

 nüktedān [4] sözden ve hikmetten anlayan, ârif, zarif, hazırcevap, basiretli, irfan sahibi 

kişi. 
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K27/12 bir ĥūbdur ki ʿāşıķıdur ehl-i maʿrifet / bir źātdur ki çākeridür cümle nüktedān 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

 nümūne [1] bir şeyin nasıl olduğu, neye benzediği hakkında fikir vermeye yetecek 

miktarda bütününden alınan örnek parça. 

Ş2/98 behārı bāġ-ı cennetden nümūne / açılur gülsitānı gūne gūne 

 nüzūl inme, konaklama. 

nüzūl itmek [1] inmek, konaklamak║misafir olmak. 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 
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1.10. -O- 

 o [133]  

1. o; işaret sıfatı. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K6/37 muģammed ümmeti üstinden ırmasun mevlā / o ʿadl ü dād ü kerem issi şems-i iģsānı 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

K18/24 ʿilm ile zümre-i islāmuŋ o şeyĥü‟l-islām / ʿayn-ı maʿnāsını nūr ile ider māl-ā-māl 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

K19/30 hevāya olmadı māʾil o serv-i bāġ-ı ŝalāģ / zihí kemāl-i seʿādet zihí ĥıŝāl-i güzín 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

K25/31 ĥalķ-ı cihān o niʿmet ile muġtenem ola / yanında her kimüŋ öŋine gelse mā-ģażar 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

M6/III/1 maķām-ı ʿişrete begler aġalar oldı muķím / o menzil olmış idi niʿmet ile dār-ı naʿím 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

M8/III/3 ķara geyürdi ķaramana ġuŝŝa itdi hücūm / o māhı ince ĥayāl ile ķıldılar maʿdūm 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 
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M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

Ş1/166 o şāha bende-i fermān olayın / anuŋ āvāzına ķurbān olayın 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

Ş2/275 biri bir muġ-beçedür āh o kāfer / ezildügümce oķur küfri ez-ber 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yi cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 

G80/2 dost olan o ģażrete düşmen-i mā-sivā olur / baģr-i muģíš-i vaģdete kendüyi āşinā ider 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G158/2 ķırdı geçürdi ĥalķı o ķaşları kemānum / bir tír var mıdur kim boyınca ķanda yatmaz 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına doķınur her nereye kim ata šaş 
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G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G205/3 beg ķulıdur o dil-ber emmā kim / aŋa begler ķul olmaġa lāyıķ 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

G250/2 ʿālí-cenābdur o güneş māh-ı nev gibi / n‟ola virürse gūşe-i ebrū ile selām 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

G259/1 bugün o merdüm-i ʿālí-naţardan ayruldum / gözüm yaşı gibi nūr-i baŝardan ayruldum 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G319/4 ey serā-perde-i ġurbetde baŋa hem-dem olan / cān virürken o mehüŋ adını telķín idesin 

G323/1 ey göŋül niçeye dek cevr ü cefā göresin / bir gün ola o mehüŋ mihr ü vefāsın göresin 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G338/4 leblerinüŋ her sözi gūyā ĥišāb-ı ġaybdur / söylesün baŋa o ķaşı ķıblegāhum söylesün 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 
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G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

G454/1 yār idi maķŝūd olan emmā n‟idem kim gelmedi / geldi hep maķŝūdum olmayan o ţālim gelmedi 

G465/5 ĥıdmetinde olduġum ʿayn-ı seʿādetdür baŋa / cānuma minnetdür ey yaģyā o şāhuŋ ĥıdmeti 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

G490/4 nice germ olmasun ģammām o gül yüzlü nigār ile / tekellüf çekmeyüp ĥalvetde göŋleksüz ķocar anı 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi   

G512/3 çāre bulmadum o meh yolına ķurbān olmaġa / bilmezem yā rab ne güne ŝaķlamış devrān beni 

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 

o gice [1] o gece. 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

o gün [7] o gün. 

Ş1/65 o gün ol gice idüp baŋa meyli / tesellí itdi bu vech ile ĥaylí 

Ş1/147 o gün ŝabr ü ķarārum gibi gitdi / gözümüŋ yaşını seyyāre itdi 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

o gün ki [1] … olan o gün. 

G460/1 o gün ki vaģdetümüz var idi ne ĥoş dem idi / ŝaġumda şems-i cihānum ŝolumda sāyem idi 

o laģţa [1] o an║gözünü açtığı an. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

o vech ile [1] o sebeple, o yüzden║o gül yüz (=vech) ile. 

G346/4 gül yüzini görmez isem göŋlüm açılmaz benüm / derd-i hicrāna o vech ile devālar eylerin 

1.1. o║öylesi, şöyle bir, şunun gibi 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

K20/11 yüzine baķma o şeyĥüŋ ki ĥalķ arasında / iderse ģalķa-i cemʿiyyetini dām-ı ricāl 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 
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K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

2. o, işaret zamiri. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

Ş1/177 o gökde istedügin yirde bulmış / ki bu yūsuf-cemāle mālik olmış 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

G76/2 kaʿbe-i maķŝūdumuzdur mürşid-i kāmil-vücūd / cānib-i ģaķdan kimi gönderler ise o gelür 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 

… odur, … odur ki(m) [16] … o kimsedir ki /… o şeydir ki / ... diye …(y)(A) derler. 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola  

M4/V/2 ķurtar hümā-yı rūģı ķuyūd-ı zemāneden / ādem odur ki virmeye kendüye ıżšırāb 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G401/4 ʿāşıķ odur ki ʿışķ yolında ceres gibi / kendin belürde nāle vü āh ü fiġān ile 

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

G404/3 dervíş odur ki ĥıżr ayaġına gele anuŋ / āb-ı ģayāt ola šura bir ķara şāl ile 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

G423/4 maģbūb odur ki nāzük ola ehl-i ģāl ola / ʿāşıķ odur ki anda göŋül ĥāšır olmaya 

G425/1 māh-ı münír odur ki śüreyyāsı olmaya / sulšān-ı bí-vezír ola paşası olmaya 

G425/4 ŝofí odur ki yüzi ŝuyın yire ŝalmaya / ehl-i tevekkül ola temennāsı olmaya 

G426/1 derd aŋa dirler ki dilde derd-i dil-dār olmaya / ĥaste odur kim hemíşe ĥaste-i yār olmaya 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 

G501/4 mecnūn odur ki kendüye ķayd-ı ʿaţím ide / şāhuŋ riʿāyetini gedānuŋ rıżāsını 
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 ocaķ [1] yemek pişirmek, ısınmak gibi maksatlarla ateş yakılan yer; çoğunlukla duvar 

dibinde, içinde ateş yakmaya uygun içerlek bir bölmesi ve üstten dumanın gideceği bir bacası 

bulunur. 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

 od ateş. 

oda yaķmaķ, odlara yaķmaķ [6] ateşlere yakmak, yakıp tutuşturmak. 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G414/1 odlara yaķup beni göz göre giryān eyleme / kendüŋi her ŝoģbete şemʿ-i şebistān eyleme 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

odlara ŝalmaķ [1] ateşlere düşürmek, ateşlere atmak. 

M49/9 nāz ile yaģyā ķulınuŋ göŋlini aldı / odlara ŝaldı 

odlara yanmaķ [1] ateşlere yanmak, cayır cayır yanmak║yanıp kül olmak, yok olmak. 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

 odun [1] yakılmak üzere kesilip parçalanmış ağaç. 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

 oġlan [1] küçük çocuk. 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

 oġul [2] erkek evlât, oğul. 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı resíd 

oġlına ķıymaķ [1] kendi evlâdını acımadan öldürmek. 

M8/V/6 bunuŋ gibi işi kim gördi kim işitdi ʿaceb / ki oġlına ķıya bir server-i ʿömer-meşreb 

 oķ [10] yayla atılan, ucunda “temren” adı verilen sivri bir demir parça bulunan ince ve 

kısa değnek. 

K2/14 bir nefes ķurb-i viŝālüŋden beni dūr eyleme / ŝavma gözden oķ gibi gördükçe ey ķaşı kemān 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 
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G47/1 ķāmetüm āh oķına çünki kemāndur ferruĥ / daʿvíye maʿní vü hem ʿışķa nişāndur ferruĥ 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 

oķ gibi šoġrulıķ [1] ok gibi doğruluk, ok gibi doğru olma║sevgisinde dürüst ve sadık olma. 

G365/4 bilürdi oķ gibi šoġrulıġum o ķaşı kemān / göz ucı ile baŋa bir kez eyleyeydi nigāh 

oķ gibi šoġrulmaķ [1] ok gibi doğrulmak; ok gibi yönelip gitmek. 

M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

oķlı şikār [1] oklu av, ok yemiş av hayvanı. 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

 oķçı-zāde [1] Okçuzade; özel isim. 

G370/1 ķaddüm kemāna döndi bu ʿālem-i fenāda / n‟ola ķaçarsa benden oķ gibi oķçı-zāde 

 oķımak [25] 

1. yazılı bir metne bakarak çözümlemek ve anlamak. 

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

K22/32 oķısa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

2. yazılı bir metni birine ya da birilerine karşı gözle takip ederek ya da ezberden seslendirmek. 

K13/4 manšıķu‟š-šayr ü behāristān-ı cāmí oķıyup / bülbül-i gülzār ile bezm ehli oldı hem-nişín 

Ş1/94 oķıyup meśnevísin meśneví-ĥˇān / šaķar gūşına ĥalķuŋ dürr-i meknūn 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

3. (Kuran) tilavet etmek; sure/ayet/vird seslendirmek. 
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K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K9/13 olurdı bir yaŋa baģś-i meʿāní-i furķān / oķurdı bir yaŋa kurrāʾ-ı sebʿa ķurʾānı 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

4. anlamak, öğrenmek, mütalaa etmek. 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

M19/VII/4 yaģyā gibi uŝūl kitābın oķı hemān 

G451/3 n‟ola dil šıflı ey ĥˇāce elifler çekse biŋ yirde / oķıyan muŝģaf-ı ʿışķı elifden ibtidā ķıldı 

oķımaķ yazmaķ [1] okuyup yazmak║bilgili olmak, bilgi sahibi olmak, öğrenmek, çalışmak. 

G175/2 oķımaġı yazmaġı dünyāya virmezlerdenüz / ŝuyı ŝoġulmış degirmen gibi baššāl olmazuz 

5. söylemek, dile getirmek. 

K18/44 ģaşre dek midģatüŋ oķurdı eger eylemese / cānını almaġa cellād-ı ecel istiʿcāl 

6. çağırmak, davet etmek. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

 oķınmaķ [5] 

1. okuma işine nesne olmak, yüksek sesle kıraat edilmek. 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

Ş2/90 oķındı bezm-i gülşende müdāmí / gülistān ü behāristān-ı cāmí 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

2. öğrenilmek, mütalaa edilmek, istihraç edilmek. 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

 ol [544] 

1. o; işaret sıfatı. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

K4/45 güneş gibi güni günden yig olsun ol māhuŋ / velāyet ehli erenler aŋa nigehbāndur 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

K6/21 neye uzatsa eli irişür bi-ʿavni‟llāh / cihānda şems-i vilāyetdür ol kerem kānı 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 
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K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede olźāt-i müzekkā 

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

K2/40 dest-gíri ol ki ol üftādeler üftādesi / ķaldı ayaķlarda mānend-i şerāb-ı erġavān 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

K3/39 ʿadl ile hep ķalbi beytu‟llāhını ābād ķıl / geldi mecdüŋe bināen ol faŝíģü‟l-etķıyā 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

K13/16 āb-ı ģayvāndan aŋa bir ķašre šammışdur meger / anuŋ içün ķaradur ol ĥāl-i ĥadd-i āteşín 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

K17/8 çalınur bezm-i ķıtāl içre nefír ü kūslar / mescid-i aķŝādur ol cāy-i ŝafā minber livā 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 
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K24/22 ol müşterí-ʿašıyyet ü nāhíd-menzilet / ķaldurdı başını vü ĥišāb eyledi baŋa 

K25/46 tā ģaşr olınca devlet ile muġtenem ide / ol źāt-i pāk-i ʿāliyesin ķādir-i ķader 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

K29/5 dirligine ādemüŋ ķaŝd itme mānend-i ecel / ġāfil olma intiķām issidür ol ģayyü‟l-ģamíd 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

M3/II/8 bu murāda irmek içün ol murād-ı ġāziyān / gözleri yaş ile šolardı çekerdi intiţār 

M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

M6/IV/6 ʿale‟l-ģuŝūŝ ki ol āfitāb-ı bürc-i kemāl / mevālí ile şeref virdi cümle erkāna 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

M7/IV/4 ķodı fenāda māmelekin ol melek-ŝıfat / bildi anı ne var ise cāy-i beķāda var 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār 

M7/IV/8 elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzı nā-gehān / gökler yüzine irse n‟ola nāle vü fiġān 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

M7/VI/2 bu mātemi ķaraŋu kefende ķodı bizi / gözden šulındı gün gibi ol mašlaʿ-ı seĥā 

M7/VII/5 ervāģ-ı evliyā ile ol şāh-zādenüŋ / ser-ĥalveti serír-i serāy-ı sürūr ola 
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M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿādedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

M9/III/1 āl-i ʿośmānı ķırān itdi ol ímānı yaman / biri birisine girdi nitekim āb-ı revān 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M14/II/3 ķābil olsa arayup bulmaķ olurdı her zemān / ġam degül birķaç ķonaķ ol ʿāmiyān-ı bed-gümān 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

M22/I/1 cūşa geldüm ol gül-i ĥandānı aŋdum aġladum / anuŋ ile sürdügüm devrānı aŋdum aġladum 

M22/III/1 ʿayş ü ʿişret eyleyüp cemʿiyyet-i yārān ile / eglenürdi göŋlümüz ol yūsuf-ı kenʿān ile 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

M27/IV/2 ıraķdan baķar oldum şimdi ben ol māh-ı tābāna / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M27/V/2 bu hercāyílıġ umılmazdı ol şems-i cihānumdan / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M29/II/1 düşmenüm gibi benüm ol nev-cüvān / şād olur çünkim ġamumdan her zemān 

M30/I/2 rāh-ı kūyında yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M30/III/1 yol gibi boynumı burup šururın yolda müdām / niçe gündür ki gelüp geçmedi ol şāh-ı be-nām 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

Ş1/64 ne bilsün ķadrüŋi ol māh-ı ġarrā / ki bilmez kendünüŋ ķadrini ķašʿā 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 
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Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

Ş1/142 ezilseŋ ol gül-i ĥandān-ı gülşen / hemān bir pāre od olur ġażebden 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

Ş1/168 nigāh itdüm aŋa maģfilde nā-gāh / nigín-i ģalķa-i meclisdür ol şāh 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

Ş2/8 açuķ šut cān gözin hā gibi gūyā / behişt içinde bir ġoncedür ol hā 

Ş2/23 ķılupdur ol meh-i bürc-i feżāʾil / maķām-ı ķurb-i ev ednāyı menzil 

Ş2/28 n‟ola yazmadı ise ĥaššı ol ĥūb / ki bí-ĥaš ĥūb olur ġāyetde merġūb 

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

Ş2/47 ĥudāyā benven ol pür-ģayret-i ʿışķ / vücūdum seyle virdi ġayret-i ʿışķ 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

Ş2/129 naţar ķıl ol göz ile ķaşı gözle / bu naķşı fikr idüp naķķāşı gözle 

Ş2/134 başına altun üsküf geyse ol māh / güneş gibi yaķar dünyāyı her gāh 

Ş2/135 neden ikidür ol ebrū-yı mümtāz / bir ay başında iki ġurre olmaz 

Ş2/138 geyer gül-gūníler gül gibi ķat ķat / boyınca ķana girmişdür ol āfet 

Ş2/141 ķaralar geysün ol şūĥ-i dil-ārā / ģayāt ābı olur ţulmetde zírā 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyına görmege cemālin 

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

Ş2/152 beni ķıldı esír-i bend ü zindān / o dām-ı zülf ü ol çāh-ı zenaĥdān 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 
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Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

Ş2/214 birisi ķurt bālí ol cefākār / girür ʿāşıķlaruŋ ķoynına her bār 

Ş2/217 ʿalídür biri šaķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

Ş2/227 gören her laģţa ol ķābil vücūdı / ķaşı mihrābına eyler sücūdı 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūh ü ŝabr-ı eyyūb 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

Ş2/265 baŋa ol nūr-i dídem geldügi ģín / görenler didi cümle gözüŋ aydın 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

Ş2/274 görelden ol leb-i yāķūtı her ān / çıķupdur gözlerümden laʿl ü mercān 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

Ş2/280 daĥı üstinde ol zülf-i mušarrā / firengí miskí ašlas oldı gūyā 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 
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G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa / ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

G23/5 kendü eliyle beni öldürmesün / çekmesün ol cism-i lašífi taʿab 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

G29/4 cānına ʿāşıķlaruŋ olur ķażā-yi āsümān / āsümāní cāmesin ol māh-ı ġarrālar geyüp 

G30/2 görmeze urdı bugün nāţır-i iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-i seríʿü‟l-ģarekāt 

G33/2 germ olur cāme-i zer geyse ser-ā-ser her dem / yaķdı yandurdı bizi gün gibi āh ol āfet 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G36/1 merģabā itmez geçer cānān elinden el-ġıyāś / el-ġıyāś ol ţālim ü fettān elinden el-ġıyāś 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G41/3 öldügümi aġlamazdum ol gül-i ĥandān baŋa / ķorķarın kim ne duʿā ide ölürsem ne ilenc 

G44/1 sögse dehānı aġzuma olur ġıdā-yı rūģ / cānumdan uyarur benüm ol āşinā-yı rūģ 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G49/2 içürüp āl ile her dem ol gözi mestāneyi / od ŝalarlar cānuma bir niçe fāsıķlar meded 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G58/2 cevr-i yār ü šaʿn-ı aġyār ü cefā-yı rūzgār / ġam degül ol ʿāşıķ-ı şeydāya kim cānānı var 

G59/4 ben ol ģayrān-ı ʿışķam kim yitürdüm ʿaķl ü idrāki / ne ʿālemden ĥaberdārem ne kendümden ĥayālüm var 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G62/4 bir ķoyun ʿāşıķıyuz bir ķapunuŋ ķullarıyuz / bizi ol şāha ne lazım geçe her dem aġyār 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

G67/2 seng-i hicrānı ile ol māhuŋ / tenümi gök gök eyledüm yer yer 

G69/1 ayaġın öpdüm ol şāhuŋ şefāʿat eyledi āĥir / esās-ı kaʿbe-i maķŝūda sürdüm yüzümi vāfir 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-i cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 
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G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥi olmaz cefākār olmaġa ķādir 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G87/2 bār-ı ġam-ı firāķı ile ķaddümi benüm / dāl-i ĥamíde eyleyen ol servi šalıdur 

G87/5 yaģyā ķulınuŋ ol şeh-i mülk-i seʿādete / şiʿr-i lašífi ʿaynı ile ʿarż-ı ģālidür 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G97/2 bí-nişān iken beni ġurbetde gören gözeden / ġamze-i ġammāzıdur ol çeşm-i tír-endāzıdur 

G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G107/2 müjgānı oķları gibi šoķınmadın geçer / šurmayup ol nigār cefā eyleyüp šurur 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G132/1 āsümāní bir libās idinmiş ol māh-ı münír / aŋa bu ģüsn ile bulınmaz gök altında naţír 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 
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G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G142/1 bímār olalı ol iki mest-i ĥumār göz / ey gül nihāli ķan ile šoldı hezār göz 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

G178/4 cennetde daĥi göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G181/1 didüm ki cāna geçdi tírüŋ neden belürmez / ol ķaşları kemānum didi geçen belürmez 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

G211/5 ʿarż itdi ĥāl-i laʿlini aġyāra āh kim / ıŝlanmaz ol ĥalílümüŋ aġzında mercimek 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 
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G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

G218/2 cām-ı billūrda bir cürʿa-i mey oldı hemān / mihr-i ruĥsāruŋ ile ol leb-i şekker-şikenüŋ 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G219/3 nev-cüvānum cevre döymez baŋa itsün cevrini / eydüŋüz maģbūbına ol gözleri fettānumuŋ 

G219/4 āfitābuma cefālar ideli ol meh-liķā / bir ucı yirde bir ucı gökdedür efġānumuŋ 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G235/3 her maķāmı kaʿbe bil her ādemi ĥıżr-ı nebí / cān ü göŋülden münācāt eyle ol dergāha gel 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G248/4 gün gibi ʿışķıyla biz meşhūr-ı āfāķ olmışuz / n‟ola bilmezlik yüzinden šoġsa ol bedr-i temām 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 
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G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

G257/1 elini gögsine ķoyup bugün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G257/3 ķāmet olduķça ķıyāmet ķoparur ķaddi müdām / ol gözi fitne ķaçan kim ide nāz ile ķıyām 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-ı viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

G259/3 diyār-ı ġurbete āhum gibi çıķup gitdüm / fiġānlar ile ol cān ü cigerden ayruldum 

G265/1 sevdüm ol yāri mübtelā oldum / kendü kendüme bir belā oldum 

G265/4 ol elif-ķad selāmum almayalı / dālveş ġuŝŝadan dü-tā oldum 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

G278/1 bildi gelicek ķarşu çıķar şevķ ile cānum / kendüye çıķarın bilür ol rūģ-ı revānum 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G283/2 āh kim elden ķaçurdum ol gözi şeh-bāzumı / göklere irse n‟ola feryād ü efġānum benüm 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G303/1 dül-bendini düşürdi ķażā ile ol cüvān / dül-bendi gibi ayru düşüp eyledüm fiġān 
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G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

G305/3 göŋlümüzden šoġmadı bir gice ol bedr-i temām / ben ķara günlü n‟olaydı šoġmayaydum aneden 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

G315/5 ķomaz ol şāh-ı cihān kendüyi dil-ber yirine / bendesi bendesine bende-i fermān olasın 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G328/4 ŝorarsa bendesinüŋ ģālini eger ol şāh / duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān-penāh iderin 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

G329/2 kimseler ol bí-vefāya ʿāşıķ olmasun diyü / adı aŋılsa dil uciyle meźemmet eylerin 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G332/2 āh kim āh itdügümden incinür ol bí-vefā / aramuzdan āhdan ister ki bir yol olmasun 

G333/2 keśret-i ʿuşşāķa niçün incinür ol māh-rū / ķādir ise gün gibi ģüsn ile meşhūr olmasun 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 
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G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

G348/4 āferínler aŋa kim ol şeh-i dervíş-nihād / ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķa gelüp oldı nigín 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G364/1 ķulını selām ile tesellí ider ol şāh / lušf itse bize ancaġ olur sellemehu‟llāh 

G364/5 yaģyā ķulınuŋ māmeleki ol meliküŋdür / el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G402/2 eglenür göŋlümüz ol māh-ı siyeh-çerde ile / başumuz ĥoşdur anuŋ her gice sevdāsı ile 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 
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G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

G409/2 ġonce ile nergesüŋ göŋli gözi açılmaya / bāġa kim ol āfitāb-ı ʿālem-ārā gelmeye 

G410/4 mest-i cām-ı ʿışķ olup dívānelikler eylerin / bir temāşā olmaġ içün her gice ol māhuma 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

G419/2 ʿışķ bāzārında ķıldum cān metāʿını mezād / baķmaz alur göz ile ol çeşmi şehlā kimseye 

G419/3 kendüsin yüksekde šutar ol güneş yüzlü melek / kimse göŋül virmesün ʿālemde aʿlā kimseye 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G425/2 ʿayn-ı ʿayānumuz gibidür ol ricāl kim / cām-ı cihān-nümālarınuŋ pası olmaya 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G430/2 mey-i ģamrā gibi gözüme gelür ķanlu yaşum / her ne dem kim baķam ol laʿl-i leb-i cānāna 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

G435/4 ķulı ķurbānı oluŋ ol māh-rūnuŋ ki müdām / evleri yanında anuŋ günde biŋ kez ķan ola 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 
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G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

G447/1 sevdüm ol āfitāb-ı cihān-tābı cān gibi / ansuz cihān gözüme görinmez cinān gibi 

G449/1 derbān-ı pādişāh idüp ol serv-ķāmeti / devrān yine ķapuya getürdi ķıyāmeti 

G449/4 çāk itdi ķapu sínesini dest-i şevķ ile / gün gibi çın seģerde görince ol āfeti 

G450/1 gelmez mi ol sefer yolına nerdübān ķoçı / ķara yirüŋ gemisi yüke pehlevān ķoçı 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

G459/7 çāresüz ķaldum ölümlü ĥasteyem yaģyā gibi / ol šabíb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G467/1 lāyıķ mıdur tırāş idesin ol ĥaš-ı teri / rūmuŋ yüzi ŝuyıdur efendüm yeŋiçeri 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

G486/5 yaģyā yiter baŋa bu ki ol dil-rübā bilür / feryādumı fiġānumı sūz ü güdāzumı 

G487/1 ol şeh-i kām-kār gelmez mi / ol meh-i nām-dār gelmez mi 

G487/3 ben gidem gibi dār-ı dünyādan / daĥı ol şívekār gelmez mi 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 
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G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

G495/2 ģayret alur kendüyi görmiş gibi ʿaķlum gider / görsem ol şāhuŋ eger bir bende-i fermānını 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

G509/1 gelicek ķabrüme ol laʿli mesíģā şimdi / bir duʿā ile ķıla rūģumı iģyā şimdi 

G510/5 cānı dilerem ayrula bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

ol ān [3] o an, o anda. 

M48/1 şāh-ı evreng-i beķā oldı süleymān-ı velí / cānını eyledi maʿbūdına ol ān teslím 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

ol dem, ol demde [9] o an, o anda, o nefeste. 

K1/20 ol dem felek-i ašlas ayaġına döşendi / dördinci göge irdi çü ol mihr-i mücellā 

K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 

K21/15 ķurbānı olmaġa gören ol demde cān virür / alsa eline āŝaf-ı şāh-ı zemāne tír 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

ol dem ķanı ki [1] “hani o zamanlar ki…”, “nerede kaldı o günler?” 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

ol ģín [1] o an, o anda. 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 
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ol maģalde [1] orada║o arada. 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

ol nefes, ol nefesde [2] o nefeste, o anda. 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

ol yirde [1] o yerde, orada. 

Ş1/122 ķamu ġamnākler ol yirde mesrūr / ķāmu güstāĥlıķlar anda maʿźūr 

2. o, işaret zamiri. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

K9/10 yiŋildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

K25/2 gūyā boġaz gemisine beŋzerdi ol hemān / dönmiş dibi yuķaru ķalafat içün meger 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 

Ş1/3 ruĥ-ı cānān virür dünyāya behcet / ider bu yüzden ol iţhār-ı ķudret 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

Ş2/70 göreler cān gibi her yirde maķbūl / ola ʿāşıķlaruŋ eglencesi ol 

Ş2/24 ķaşı ģaķķında nāzil ķābe ķavseyn / ki oldur ġurre-i ġarrā-yı ʿídeyn 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 
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G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G425/3 ķayd itme degme bir ʿacemínüŋ ʿadāvetin / dārālıġ itmez ol ki müdārāsı olmaya 

G480/2 anuŋ elini öp ki ol vāŝıl-ı ģaķ ide seni / besmele meddine döne iki yed-i müʾeyyedi 

ol daĥı [3] o da 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi  

ol deŋlü [2] o kadar, onun kadar. 

Ş1/74 cihānda var mıdur ol deŋlü maģbūb / ola bir nüktedānuŋ sözleri ĥūb 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

oldur ki(m) (ki) [12]  

1. odur ki/şudur ki 

K23/37 kemāl-i merģametüŋ muķteżāsı oldur kim / o derdmend ola ʿayn-ı ʿašāŋa erzāní 

Ş1/204 söz oldur kimki ola ģikmet-āmíz / ola erbāb-ı ʿışķa ģālet-engíz 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

2. o/şu kimsedir ki 

G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

G286/5 ʿāşıķ oldur dār-ı dünyādan ferāġat eyleyüp / eyleye manŝūrveş iki cihānı bir ķadem 

G513/4 ʿāķil oldur ki cihān naķşına meyl eylemeyüp / devr-i cām-ı mey ile ĥoş geçüre devrānı 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G436/1 güzel oldur ki kemāl ehli ola rūmí ola / rind ola ģāl bile meśʾele maʿlūmı ola 

G437/7 ʿāşıķ oldur ki yolında eyleyüp cānın sebíl / yāre ķurbān olmaġa cānlar vire yaģyā gibi 

 olanca bütün, ne kadar varsa. 

olanca dünyāsın çekmek [1] neyi var neyi yoksa elinden almak. 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

olınca bendesi olmalı [1] olunacaksa (öylesinin) kulu olunacak. 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

 olar [1] onlar. 
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Ş2/247 iderler ʿāşıķa ġāyet teraģģum / olardur egleyen bir pāre göŋlüm 

 oŋılmaķ [1] deva bulmak, iyileşmek, kapanmak. 

G478/1 vücūdum ķāf-ı ʿışķ ancaķ kesilmez ʿaynumuŋ yaşı / taŝavvur itdügüm olmaz oŋılmaz baġrumuŋ başı 

oŋılmaz derd [3] dermansız dert. 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

oŋmasun bitmesün [5] “onmasın, bitmesin!”; “iflah olmasın” anlamında beddua.  

M40/I/2 eyledi sen güzeli ĥalķa temāşā ŝaķaluŋ / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/II/2 bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itdi / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/III/2 eyledi šorbadaġı ŝūretüŋi ĥalķa ʿıyān / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/IV/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

oŋmaduķ [3] iflah olmaz, uğursuz. 

K8/6 arayup bulmaķ bize lāzım degüldür gün gibi / bir niçe başı zavallu oŋmaduķ ķaçķınları 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

oŋmaduķ başına nūģ šūfānı ķopmaķ [1] talihsiz, uğursuz başına Nuh tufanı kopmak║zırhlı 

gazilerin yoğun hücumuna uğrayıp mağlup olmak. 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 

oŋmaduķ başında ķara yazu olmaķ [1] talihsiz başına “kara yazı” olmak║kötü yazıldığına inanılan 

alın yazısı olmak║talihsiz şairin/âşığın alnının kara yazısı olmak. 

G358/2 degül alnumda ebrūlar cefāŋı çekmege cānā / benüm bu oŋmaduķ başumda olmışdur ķara yazu 

 ora [3] o yer, ora. 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

1.1. o yer, ora║o râ (ز)║sevgilinin nalçasının izleri. 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

 orta [2] orta, ara. 

M28/II/1 sen beni ʿāşıķlar ortasında maģzūn eyleme / ġayret-i aķrān ile ģālüm díger-gūn eyleme 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ģālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 
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ortada [1] topluluk içinde, arasında. 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

ortadan ʿavret almaķ [1] “ahlâken düşük bir kadınla evlenmek” anlamı da mümkün olmakla 

birlikte “karnapa” (=açgözlü, doyumsuz) kelimesinin ve bir başka beyitte yer alan “şimden girü 

boynuz çalasın” ifadesinin delaletiyle “bir başkasının karısını elinden almak” gibi bir anlam da 

çıkarılabilir. 

Muk14/1 ĥayālí sen ʿacāʾib ķarnapāsın / revā mı ortadan ʿavret alasın 

ortası yoķ [1] aralıksız, hiç dinmeyen. 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

ortaya atılmaķ [1] kendini ön plâna çıkarmak, bir iş için kendini öne sürmek. 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

ortaya gelmek [1] göz önünde olmak. 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

ortaya getürmek [1] ortaya almak. 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

ortaya sokılmak [2] araya girmek, kendini sokmak. 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

G467/4 bir gün miyān-ı yāri kinār itmek istedüm / ķanuma girdi ortaya ŝoķıldı ĥançeri 

 ortalıķ [1] çevre, etraf, bulunulan yer, civar. 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

 oruc ayı [2] oruç ayı; ramazan. 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

oruc ayından boşanmış cāma dönmek [1] oruç ayından boşanmış kadehe dönmek; ramazan biter 

bitmez doldurulup doldurulup içilen kadehe benzemek, hızla boşalan kadehe dönmek. 

M12/II/3 fāsıķ ü fācirlerüŋ ķanı ķurıdı nā-gehān / oruc ayından boşanmış cāma döndiler hemān 

 ʿośmān [1]  

1. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan hallaç güzeli. 

Ş2/208 biri ģallāclarda adı ʿośmān / ģayādan görse derler ebr-i nísān 

2. Dört Halife‟den üçüncüsü Hazreti Osman (ö. 656). 
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ʿośmān-ı źi‟n-nūreyn [1] iki nur sahibi Osman; Hazreti Muhammed‟in kızlarından ikisiyle 

evlenmiş olan Hazreti Osman. 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 

ʿośmān-ģilm [1] Hazreti Osman gibi ağırbaşlı ve yumuşak huylu. 

K10/18 mūsā-kelām ü ĥıżr-ĥıŝāl ü mesíģ-dem / ʿośmān-ģilm ü sāye-i envār-ı kirdigār 

3. Osmanlı. 

ʿośmān ili [1] Osmanlı ülkesi. 

K7/13 aluruz taĥtını tācını bu kerre şāhuŋ / himmet itsün bize ʿośmān ilinüŋ gerçek eri 

ʿośmānlu [1] Osmanlı║Osmanlı ordusu. 

M5/IV/3 sürĥ-ser ʿośmānludan ķaçduġı gibi ķaçdılar / bir ķaraçı ġurbetüŋ düzme şikāyetçileri 

ʿośmānoġlı [5] Osmanoğlu, âl-i Osman║Osmanlı padişahı. 

M11/5 ģükmine rām olmazuz biz degme sulšān oġlınuŋ / ķulıyuz ķurbānıyuz adiyle ʿośmānoġlınuŋ 

 osuruġ ile boya boyanmaz [1] “osurukla boya boyanmaz”; “bir işi tam anlamıyla 

yapabilmek için o işin gerektirdiği kabiliyet, bilgi ve görgüye sahip olmak gerekir.” anlamında 

atasözü. 

Muk8/5 osuruġ ile boya boyanmaz / böyledür böyle atalar meśeli 

 otaġ [2] padişahlara ve vezirlere mahsus süslü, etekli, büyük çadır. 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

 oturaķ sabit, mukim. 

oturaķ olmaķ [1] (ordu) konuşlanmak. 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

 oturmaķ [5]  

1. kuud etme, oturma; bir mecliste yerini alma. 

Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

Muk5/1 kişi fenninde pehlevān olıcaķ / nerede oturursa ŝadr olur ol 

2. durmak, hiçbir iş yapmadan beklemek. 

G153/5 ķayd ile oturmazuz mecnūn-ı lā-yaʿķil gibi / manŝıba meyl itmezüz hergiz ekābir olmazuz 
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oturup ķalmaķ [1] hiçbir şey yapmadan öylece beklemek. 

G316/3 nāle vü āhı olur maģbūbına fetģ-i kelām / oturup ķalmaz ģicāb altında maģcūb olmayan 

 oyalamaķ [6] 

1. avutmak. 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yı zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

2. alıkoymak. 

G363/5 kaʿbe-i maķŝūda ʿazm eyle ģarāmíden ŝaķın / cānib-i ģaķdan oyalar ŝoģbet-i yārānı ķo 

3. karşısındakini aldatarak vakit kaybettirmek. 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G86/3 seyr-i nücūm ile oyalar ĥalķı çerĥ-i dūn / idrāki olan ādeme ol dām ü dānedür 

 oyalanmaķ [2] meşgul olup vakit kaybetmek, eğlenip kalmak. 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

 oynamaķ [1] bir oyuna iştirak etmek. 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

 oyun [2] güzel vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence. 

Ş1/118 oyunda gāh olurlar kim şaşarlar / biribirinüŋ üstine düşerler 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

oyun yiri [1] oyun yeri, oyun oynanan yer. 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine  
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3.1. -Ö- 

 ögdül [1] ödül, birincilik mükafatı.  

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

 öginmek övünmek. 

öginüp yürimek [2] övünüp durmak║şişine şişine anlatmak? 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

G296/4 ķanlu gözüŋden kim olursa ĥalāŝ / varsun ögünsün yürisün bir zemān 

ögmek [3] övmek, methetmek. 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 

Ş1/200 cihānda bir kişi girmez günāha / ögerse ķullarını pādişāha 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

ögrenmek [5] 

1. öğrenmek. 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 

2. alışmak. 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

ögretmek [2]  

1. bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek, talim etmek. 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

2. “alıştırmak” anlamı için bkz. ʻgözini ķorķaġ ögretmekʼ md. 

 öldürmek [49] bir canlının hayatına son vermek, canını almak║helâk etmek. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M17/I/3 ne kūyuŋ āh ile šolsun ne ķapuŋda fiġān olsun / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 
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M17/II/3 ne deŋlü zaģmet ise iĥtiyār eyle firār itme / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/III/3 bu derbend-i fenādan ŝaģn-ı ŝaģrā-yı beķā yegdür / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/IV/3 eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

Ş1/138 ĥalāŝ itsün belādan bu esíri / ʿalílik itsün öldürsün faķíri 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

Ş2/168 o gün bir ʿāşıķı fevt oldı nā-gāh / didüm bir ĥastesin öldürmiş ol şāh 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

G23/5 kendü eliyle beni öldürmesün / çekmesün ol cism-i lašífi taʿab 

G25/1 kāşkí bir gün beni öldürseŋ ey şāh-ı ġażūb / niçe yıllardur ki gözümde uçar ol ĥˇāb-ı ĥūb 

G47/2 sen ki şemşír ile ʿāşıķlaruŋı öldüresin / ne mübārek dem ü ne ķutlu zemāndur ferruĥ 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

G237/6 öldür ne deŋlü zaģmet ise eyle iĥtiyār / ne āhum al efendi benüm ne fiġānum al 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G390/1 öldürmek isteyüp bizi güç itme kendüŋe / ķıyma benüm begüm bir alay derdmendüŋe 

G395/1 öldür beni gel bir gün öŋürdi kerem eyle / ķanumı döküp cānumı al dem ķadem eyle 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 
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G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G492/4 öldürürmişsin seni sevdüm diyen ʿāşıķları / hey yolında öldügüm anuŋ içün sevdüm seni 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

öldürürseŋ ķanı çıķmamaķ [1] “kesseler kanı akmamak”, üzüntüden ve hayalkırıklığından 

donakalmak, taş kesilmek. 

G409/3 öldürürseŋ ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

 ölmek [40] hayatı sona ermek, can vermek. 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

K22/30 ölmedin rūz-ı ģisābı gözümüz gördi bizüm / konmadı çihremüze bār-ı ġubār-ı ʿiŝyān 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G133/1 ġayret-i aķrān ile öldüm eyā māh-ı münír / eyledüŋ ʿāşıķlar içinde beni ĥˇār ü ģaķír 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G178/4 cennetde daĥi göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G194/1 ʿāşıķ-ı ŝādıķlar olmaz derd-i cānāndan ĥalāŝ / şevķ ü źevķ ile hemān ölmek durur andan ĥalāŝ 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 
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G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G228/1 ey muŝāģibler ölürsem aġlaşup efġān idüŋ / öldügüm işitdürüp ol ġonceyi ĥandān idüŋ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

G371/1 irişmez ölmeyen ol āsitān-ı maķŝūda / beķāya gitmeyen irmez maķām-ı maģmūda 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G405/3 devlet aŋa dirin ki ölince ķul olasın / lušf ıssı dil-rübāya vü sulšān-ı ʿādile 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çün kim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

Muk4/1 bilürler ŝaģíģ öldi ibrāhími / leşi derdmendüŋ ʿaceb oldı güm 

M14/V/2 taĥtını yaķmaķ anuŋ baġrını itmişdür ĥarāb / ölmedin nār-ı cehennemle aŋa oldı ʿaźāb 

ölecek ĥaste [1] eceli yakın hasta. 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

ölmedin ölmek [1], ölmekden evvel ölmek [3] ölmeden ölmek, ölmeden evvel ölmek; dünyadaki 

her şeyden, maddi manevi bütün dileklerinden vazgeçmek; nefsini öldürmek. 
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M17/III/2 muģaŝŝal sālik-i rāh-ı ʿadem oldum ĥudā yekdür / yoġ olmayan var olmaz ölmedin ölmek baŋa yegdür 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

ölmedin rūz-ı maģşeri görmek [1] ölmeden mahşer gününü görmek║çok çetin bir sorgulamaya 

tâbi tutulmak. 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġrı çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

ölmege cānlar virmek [2] ölmeyi yürekten arzulamak. 

G446/7 fāní-i mušlaķ olur nūr-ı muģaķķaķ olur / ölmege cānlar viren ʿışķ ile yaģyā gibi 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

ölüp girü dirilmek [1] ölüp yeniden dirilmek. 

M1/III/3 ģayretde ķaldum lā-yaʿķil oldum / gūyā ki öldüm girü dirildüm 

ölüp gitmek [1] hayatı son bulmak, can vermek. 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

ölüp gitmek, bir acır olmamaķ [1] ölse ağlayanı olmamak. 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

ölürse ķayırmamaķ [1] ölse de gam yememek║çok arzuladığı bir şeye eriştiği için ölürse gözleri 

açık gitmeyecek olmak; bu sebeple öleceğine üzülmemek ya da tasalanmamak. 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

 ölü [1] ölmüş olan, artık yaşamayan kişi; meyyit, ceset. 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

ölülere ķatup/ķatuben aġlamaġ [3] ölü sayıp yasını tutmak. 

K9/45 kemālini ayaġuŋ topraġına ʿarż idimez / ölülere ķatuban aġlamalıdur anı 

K22/42 āŝafā ölülere ķatuben aġlamaludur / şimdi yaģyā ķuluŋuŋ dirligi yoķ ģāli yaman 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

ölüsi dirisi [1] ne ölüsü ne dirisi; ne hayattayken ne de öldükten sonra. 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

ölüsin aġlamaķ [1] yasını tutmak║“ölüsüne” ağlamak; bir yakınını kaybetmiş gibi mateme 

bürünmek. 

M9/V/6 rāhibān-ı šaraf-ı rūm ile patríke-i rím / ķara geydi ölüsin aġladı mānend-i yetím 

 ölüm [8] hayatın sonu, ecel. 
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M7/II/1 ʿālem feżāsı ādeme ʿayn-ı ķażā imiş / ölüm didükleri ne görinmez belā imiş 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

M17/II/2 ölüm bir ĥˇāb-ı rāģatdür ģayāta iʿtibār itme / enínümden emín ol adum aŋılduķça ʿār itme 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G164/6 mūcib-i şādí olan ġamdan ŝafāmuz var bizüm / ķabrümüz dārü‟s-selāmında ölümdür ĥˇābumuz 

1.1. ölüm║düçar olunan derin ızdırap sebebiyle yaşamanın artık anlam ifade etmediği an. 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

ölüm üstine ölüm [1] art arda ölüm, katmerli ölüm. 

G27/4 ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya / cān virürken diyeler geldi raķíb ile ģabíb 

 ölümlü 

1. ölecek, canı ağzında. 

ölümlü [10] birini uğrunda ölecek kadar çok seven âşık. 

M32/V/1biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G43/5 cerāģat-i elemiyle ģabíbün ey yaģyā / ölümlüsi olalıdan raķíb olur mecrūģ 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G461/1 muntażırdur saŋa ölümlülerüŋ ey ĥūní / gel e şād eyle sevündür bir alay maģzūnı 

ölümlü ʿāşıķ [4] aşkından ölecek hâle gelmiş âşık. 

M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

ölümlü dirilmek [3] ölümlü geçinmek, ölümüne sevdiğini iddia etmek, aşkından öleceğini iddia 

etmek. 

G106/3 ʿísā lebüŋle zāhid ölümlü dirilmesün / ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 
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G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

ölümlü geçinmek [1] ölümüne sevdiğini iddia etmek, aşkından öleceğini iddia etmek. 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

ölümlü ĥaste [7] ölmek üzere olan, eceli yakın hasta. 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G70/2 ölümlü ĥasteye beŋzer hemān derd ehli dünyāda / baķınur her yaŋa dermān arar bir mihribān ister 

G113/3 saŋa maģabbet iden vaŝluŋı ümíd eyler / ölümlü ĥaste olan derdine devā gözler 

G159/1 cefālar çekmeyince ʿāşıķa mihr ü vefā olmaz / ölümlü ĥaste olmayınca insāna devā olmaz 

G208/3 ölümlü ĥastesiyem derd-i yārdan ġayri / diyār-ı ġuŝŝada ben nā-tüvānı görmiş yoķ 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G459/7 çāresüz ķaldum ölümlü ĥasteyem yaģyā gibi / ol šabíb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı 

ölümlüsi dirilmek (birinin) [1] birini ölümüne sevdiğini iddia etmek. 

G44/2 cān otı ĥaššı lebleridür çeşme-i ģayāt / ölümlüsi dirilene olur devā-yı rūģ 

ölümlüsi olmaķ (birinin) [1] birine uğrunda ölecek kadar âşık olmak; aşkından helâk olmak. 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

2. ölümün kaçınılmaz olduğu, fani. 

ölümlü dünyā [1] sonunda muhakkak herkesin öleceği, kimseye kalmayan dünya; fani dünya. 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

 ʿömer [1] Dört Halife‟den ikincisi Hazreti Ömer (ö. 644). Hakkı batıldan ayırması ve çok 

adaletli olması sebebiyle “Faruk” lakabını almıştır. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

ʿömer-ʿadl [1] Ömer adaletli, Hazreti Ömer gibi âdil olan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K12/15 ĥıżır-ĥıŝāl ü sikender-likā vü ʿÍsí-dem / ʿalí-seĥā vü ʿömer-ʿadl ü būbekir-símā 

ʿömer-i ʿadl ü seĥā [1] adalet ve cömertlikte Hazreti Ömer gibi olan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/21 şāh-ı ŝıddíķ-dil ü mefĥar-i āl-i ʿośmān / ʿömer-i ʿadl ü seĥā ģayder-i meydān-ı ķıtāl 

 ʿömr [16] ömür, hayat, yaşama süresi. 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

K23/9 muŝāhib olmadı ehl-i hevāya ʿömrinde / vücūdı oldı anuŋ şemʿ-i bezm-i raģmāní 

K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 
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M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

ʿömr-i ādem [1] insan ömrü, insanın ömrü. 

G52/4 ʿömr-i ādem bí-esās ü ķahr-ı ʿālem bí-ķıyās / cevr-i cānān bí-şümār ü derd-i hicrān bí-ʿaded 

ʿömr-i ʿazízi nādir olsun [1] “aziz ömrü az olsun”; “çok yaşamasın, tez zamanda ölsün” 

anlamında beddua. 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

ʿömr-i ber-devām [1] baki ömür. 

M4/I/1 ey ādem oġlı ister iseŋ ʿömr-i ber-devām / ölmekden evvel öl ki odur aģsenü‟l-merām 

ʿömr-i bí-vefā [1] vefasız ömür, hakikatsiz ömür, esassız ömür. 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

ʿömr-i cāvidān [2] ebedî ömür, sonsuz hayat. 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

G353/4 cemāl-i yāri gördüm el yudum āb-ı ģayātumdan / vücūdumda ne cān olsun ne ʿömr-i cāvídān olsun 

ʿömr-i dırāz [1] uzun ömür. 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

ʿömr-i ķaŝírine sebeb olmaķ [1] kısacık ömrünün sebebi olmak║kısacık ömrüne kastetmek║zaten 

kısa olan ömrünü kapmak║canını almak. 

K34/28 uçurma mürġ-i cānını maġlūb olanlaruŋ / ʿömr-i ķaŝírine sebeb olma šoġan gibi 

ʿömr-i nūģ [2] Nuh ömrü; bin yıl yaşadığı rivayet edilen Hazreti Nuh‟unki kadar uzun bir ömür.  

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūģ ü ŝabr-ı eyyūb 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

ʿömr gibi geçmek [4] ömür gibi geçmek║hızla geçip gitmek. 

G30/2 görmeze urdı bugün nāţır-i iģsānlarını / geçdi ʿömrüm gibi ol māh-i seríʿü‟l-ģarekāt 
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G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

M27/V/1 ŝaķınmaz nāle vü feryād ile āh ü fiġānumdan / geçer ʿömr-i ʿazízüm gibi aġyār ile yanumdan 

ʿömr uzunlıġı [1] ömür uzunluğu, ömrü uzatacak şey. 

G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

ʿömrā [1] ömür boyunca. 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

ʿömri aġlamaġ ile geçmek [1] ömrü ağlamakla geçmek, yüzü gülmemek; hep dert ve keder içinde 

olmak. 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

ʿömri az ola [1] “ömrü az olsun; çok yaşamasın, tez zamanda gebersin” anlamında beddua. 

Tanıkta rakibin sebep olduğu ayrılığın müddetinin de vuslat zamanı kadar kısa olmasına dair bir 

temenni de gizlidir. 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

ʿömri çoķ olsun [1] “Allah ona uzun ömür versin.” 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

ʿömri geçmek [1] ömrü tükenmek. 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

ʿömri ģāŝılı hevāya gitmek [1] yaşamı boyunca elde ettiği ne varsa hepsi heba olup gitmek. 

Ş1/53 dir idüm ģayflar ben mübtelāya / ki ʿömrüm ģāŝılı gitdi hevāya  

ʿömri mezíd ola/olsun, ʿömrüŋ mezíd ola [3] “Allah ömrünü uzatsın”. 

K29/30 ģaķ ĥašādan ŝaķlasun evlāduŋı ensābuŋı / devletüŋ günden güne efzūn ola ʿömrüŋ mezíd 

M35/V/2 vücūdın ģaķ belādan ŝaķlasun ʿömri mezíd olsun / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

ʿömrüm [3] “ömrüm, hayatım”. 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

ʿömrüm olduķça [1] ömrüm oldukça, yaşadığım müddetçe. 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār-ı aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

ʿömrüŋ ziyād olsun [1] “ömrün uzun olsun”; “senin canın sağ olsun”. 
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G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

 öŋ [5] 

1. bir yerin, yapının ya da kimsenin yüzünün baktığı tarafa yakın olan yer. 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 

2. huzur, kat. 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

Ş2/317 vücūduŋ oldı mülk-i naţma sulšān / n‟ola her beyt öŋüŋde šutsa dívān 

3. karşı. 

G461/2 ģayrete vardı baķar šurur öŋüŋde aġyār / ne ʿaceb mühmel olurmış baķaruŋ šurġunı 

öŋince [14]  

1. önü sıra, önünden. 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

K12/23 atuŋ öŋince alayuŋda fíller yürisün / seģer yilinüŋ öŋince niteki ebr-i semā 

M19/III/3 bu rūzgār öŋince giden zümre-i seģāb 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G447/3 ol şeh-süvāruŋ atı öŋince yayan olup / gitdüm ŝabā-yı āh ile berg-i ĥazān gibi 

G476/2 bu yiter baŋa ki tābūtumuŋ öŋince benüm / gidesin rūģ-ı revān gibi bedenden ileri 

G485/5 ŝabā öŋince giden ebr-i nev-behār gibi / cemeller ile raģíl olduġını gördüŋ mi 

2. önünde, karşısında. 

Ş2/216 öŋince sínemi vírān iderdüm / ele girse ķoyun ķurbān iderdüm 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

öŋinde [5] 

1. önünde. 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

2. önü sıra. 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 
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3. karşısında. 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virür 

4. huzurunda. 

M6/II/1 öŋinde olmaġa ser-cümle bu temāşālar / yapıldı şāh-ı cihāna makām-ı aʿlālar 

öŋinden [1] önünden, önü sıra. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

öŋine gelmek [1] birinin yemesi için önüne konmak, sunulmak, ikram edilmek. 

K25/31 ĥalķ-ı cihān o niʿmet ile muġtenem ola / yanında her kimüŋ öŋine gelse mā-ģażar 

öŋine düşmek [1]  

1. önünde yürümek, önünden yürümek. 

G172/3 cenāzem öŋine düş gönderi git bārí bir laģţa / cihānda gerçi cān ardınca cism-i nā-tüvān gitmez 

2. rehberlik etmek, yol göstermek. 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

öŋine ķatmaķ [1] önüne katmak, kovalamak. 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

öŋümce [2] önüm sıra. 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm  

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

 öŋürdi [4] önce. 

1.1. evvel, daha önce. 

G480/3 bizden öŋürdi evliyā cānib-i ģaķķa gitdiler / gözledi her muģammedí kāfile-i muģammedi 

1.2. evvelâ, ilkin. 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

1.3. diğer şeylerden daha önce. 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 

1.4. önden. 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

 öpmek [4] birinin elinden ya da dudağından buse almak. 

Ş2/212 el irmemiş elin öpmege aŝlā / meger āl itmek ile öpe ģınnā 
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G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

 ʿörf liyakat, istidat. 

ʿörf ü iżāfet [1] liyakat ve bağlılık. 

K22/48 şeref-i maʿrifetem šoġrulıġ ile hünerüm / oldı ʿālemde baŋa ʿörf ü iżāfet ʿunvān  

 örtü [1] kubbe inşasında örtme işlemi sonucu oluşan ve metal yüzeyi saran kat. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

 örümcek ince bir ağ kurarak küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan. 

örümcek aġı [2] örümcek ağı║Kuran‟da “evlerin en dayanıksızı” (Ankebut, 41)║padişah çadırı 

karşısında basitlik ve değersizlik sembolü. 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

G468/4 örümcek aġına ŝaymaz ziyāde ʿāşıķ olan / ķapuŋda ĥayme-i heft-āsümānı gösgötüri 

 öte  

1. bir şeyin geri kalanı. 

ötesi yoķ [1] ilerisi, devamı, daha fazlası olmayan. 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

… ötesin aŋma, ķaraŋu [1] “…n(I)n ötesini anma, (daha fazlasını sorma); (orası) karanlık 

(meçhul, müphem ve gizemli).” 

G462/5 aydın ilini gören āb-ı ģayāta iren / dehr-i dení ötesin aŋma ķaraŋu didi 

2. arkasında, ilerisinde. 

G60/6 ziyāde ʿāşıķun ölmek dirilmek ʿaynına gelmez / bu der-bend-i ecelden öte ŝaģrā-yi selāmet var 

ötesini bilimemek [1] bir şeyin ardında, arkasında ne olduğunu/bilinenden daha fazlasını bilmeye 

imkân olmamak. 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝonı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

 öyke öfke, hiddet, hışım. 

öykesine uġramaķ [1] hışmına uğramak, gadrine uğramak. 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

 öykinmek [3] öykünmek, benzemeye çalışmak. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 
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K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

 özge [1] başka. 

G388/1 kāşkí ʿışķuŋ ŝafāsın kimse idrāk itmese / benden özge kimse cismin yoluŋa ĥāk itmese 

[ayrıca bkz. ʻbir özge ʿālemʼ md.] 

 ʿöźr mazeret. 

ʿöźr eylemek [1] özür dilemek, mazeret belirtip müsaade istemek. 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 
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3.2. -P- 

 pā-bend 

1. ayak bağı; bir yere gitmeye engel olan nesne veya kimse. 

pā-bend olmaķ [1] ayak bağı olmak. 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

2. tuzak║oyun, hile, aldatmaca. 

pā-bendine uġramaķ [1] tuzağına düşmek║aldanmak. 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

 pādişā, pādişāh, pādişeh [59] padişah, sultan, hükümdar. 

K8/21 bir anuŋ gibi ʿadālet issi ġāzí pādişāh / gelmedi mülk-i cihāna devr-i ādemden beri 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K6/36 budur duʿā-yı aģibbā ki pādişāhumuzuŋ / ŝafā vü źevķ ile olsun zemān ü āvānı 

K7/35 pādişāhum der-i dergāhuŋa ķul olmaķdur / ŝıdķ u iĥlāŝ ile yaģyā ķuluŋuŋ źevķi yeri 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

K11/17 cānına minnet bilür begler ķapusı ĥıdmetin / pādişehler ķulı olmaġ ile eyler iftiĥār 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

M14/I/2 pādişāhum gün gibi ŝāģib-ķırānumdur benüm / ķulıyem ķurbānıyem ĥān oġlı ĥānumdur benüm 

M18/I/2 baģr ü berrüŋ pādişāhı āl-i ʿośmāndur gelen 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 
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M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

Ş1/149 biri ʿāşıķları bí-ģad memi şāh / ķulı çoķ pādişāha beŋzer ol māh 

Ş1/200 cihānda bir kişi girmez günāha / ögerse ķullarını pādişāha 

Ş2/83 elümde nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān / senüŋdür pādişāhā bāķí fermān 

Ş2/161 ĥudā virdi bize ol pādişāhı / cihānı aŋa ķul eyle ilāhí 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G224/5 her laģţa terbiyetler idüp ʿışķ-ı pāk ile / yaģyā ķuluŋı pādişehüm ādem eyledüŋ 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

G389/1 cānuma geçdi benüm ancaġ olur fürķat ise / pādişāhum beni öldür ne ķadar zaģmet ise 

G394/1 bendesine pādişāhum döndi baķdı dün gice / ģaķ teʿālā göŋline raģmet bıraķdı dün gice 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

G444/4 geh cefā vü cevr idersin geh niyāz itdükçe nāz / pādişāhum ben ķuluŋ her himmete lāyıķ gibi 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G503/1 yoġ olmayan var olmaz ey sāye-i ilāhí / şehr-i ʿademde yoķlar dervíşi pādişāhı 

G506/1 nice olmayalum ol pādişāhuŋ ķulı ķurbānı / kemāl-i lušf ü iģsānı ķomaz cevr itmege anı 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 
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pādişāh-ı āl-i ʿośmān [1], pādişāh-ı āl-i ʿośmāní [1] Osmanoğulları‟nın padişahı║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

M2/IV/1 cihān šurduķça šursun pādişāh-ı āl-i ʿośmāní / ki iģyā eylemişdür bu mekān-ı kān-ı iģsānı 

pādişāh-ı ʿālem [4] âlemin padişahı. 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

M28/IV/1 āsitān-ı devletüŋde bende-i fermān iken / pādişāh-ı ʿālem iken başuma sulšān iken 

║Allah. 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

pādişāh-ı baģr ü ber [2] denizlerin ve karaların (=bütün dünyanın) padişahı║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

pādişāh-ı bí-bedel [1] yerine kimse konamayacak bir padişah║Edirne Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden Ali. 

Ş1/134 biri bir pādişāh-ı bí-bedeldür / ʿalídür adı bir ʿālí güzeldür 

pādişāh-ı bí-naţír [1] eşi benzeri olmayan padişah. 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

pādişāh-ı cem-seĥā [1] Cem gibi cömertlik sahibi padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/11 ŝāģib-i seyf ü ķalem serdār-ı cündü‟l-müʾminín / pādişāh-ı cem-seĥā sulšān-ı cemşíd-iķtidār 

pādişāh-ı cihān [2] cihan padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

pādişāh-ı devr-i ʿālem [1] zamanın bütün dünyaya hükmeden padişahı. 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

pādişāh-ı devrān [1] zamanın bütün dünyaya hükmeden padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K23/33 ġubār-ı ţulmi ķomaz dāmen-i ʿadāletde / vebālden ŝaķınur pādişāh-ı devrānı 

pādişāh-ı ferd ü vāģid [1] tek ve biricik olan padişah║Allah. 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

pādişāh-ı ferruĥ-fāl [1] bahtı açık, uğurlu padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 
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M6/IX/3 meśelde sözlerümüŋ her birisi dürr-i yetím / ķulaķ šutarsa aŋa pādişāh-ı ferruĥ-fāl 

pādişāh-ı ʿışķ [1] aşk padişahı, aşk ülkesinin padişahı, en başta gelen âşık. 

G150/3 başına dívāneveş ĥalķı üşürmez dāʾimā / pādişāh-ı ʿışķ olan ʿunvān-ı dívān istemez 

pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk [1] temiz, saf, halis aşk padişahı. 

G77/2 birisi ķālūbelāda biri bāb-ı yārda /pādişāh-ı ʿışķ-ı pāk ancaķ iki dívān ider 

pādişāh-ı mülk-i ʿışķ [1] aşk ülkesinin padişahı. 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 

pādişāh-ı naţm ü neśr [1] nazmın ve nesrin padişahı║Yahya. 

G269/4 pādişāh-ı naţm ü neśrem baģr ü ber sulšānıyem / leşker-i eşʿārdan bir ʿālí dívān eyledüm 

pādişāh-ı nūrāní [1] nurlu padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

pādişāh-ı ʿośmāní [1], pādişeh-i ʿośmāní [1] Osmanlı padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

pādişeh-i pāk-neseb [1] soyu temiz padişah, asil padişah║sevgili. 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

pādişāh-ı rūm ü şām [1] Anadolu‟nun ve Şam‟ın padişahı║Yavuz Sultan Selim. 

K2/20 yūsuf-ı mıŝr-i melāģat pādişāh-ı rūm ü şām / kaʿbe sulšānı ʿacem ĥānı şeh-i ŝāģib-ķırān 

pādişāh-ı ŝāliģín [1] salihlerin padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

pādişāh-ı ümmet-i aģmed [1] Muhammed ümmetinin padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K13/26 vālí-i aŝģāb-ı taķvā cāmí-i aģbāb-ı ģaķ / pādişāh-ı ümmet-i aģmed penāh-ı ehl-i dín 

pādişāh-ı ţālim [1] zalim padişah║sevgili. 

G332/1 kimsenüŋ maģbūbına aġyārı maķbūl olmasun / pādişāh-ı ţālime düşmenleri ķul olmasun 

pādişācuġum [1] Rumeli ağzıyla “padişahçığım”. 

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegizüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

pādişāh itmek [1] padişah etmek, bağlanmak, kul olmak. 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

pādişāha bendeye [1] hem padişaha hem kula║herkese. 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

pādişāh ü gedā [1] padişah ve dilenci; ne padişah ne de dilenci║hiç kimse. 
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K26/18 memerr-i nās buz olmış miśāl-i mestāne / šurımaz ayaġı üstinde pādişāh ü gedā 

pādişehler pādişāhı [1] padişahlar padişahı║Allah. 

Ş1/12 meded senden meded senden ilāhí / ki sensin pādişehler pādişāhı 

 pāk [4] temiz, saf, arı, lekesiz║ayıpsız, kusursuz. 

K22/37 gün gibi ʿaķlı küşāde dili deryā gibi pāk / göŋül alçaķlıġın eyler nitekim cūy-i revān 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

pāk itmek [1] temizlemek, arındırmak. 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

pāk ü ŝāfí olmaķ [1] tertemiz ve berrak olmak. 

G188/4 pāk ü ŝāfí olmayınca mevc uran deryā gibi / mihr-i maķŝūd eylemez mirʾāt-ı dilde inʿikās 

 pāk-meşreb [2] yaradılışı saf ve temiz olan, içi dış bir kimse. 

K24/7 gerd-i melāli āyíne-i dilden itdi dūr / ʿālemde pāk-meşreb olanlar miśāl-i mā 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

 pāk-naţar [1] bakışı güzel ve temiz olan, mübarek nazarlı. <Hazreti Muhammed> 

K1/39 vālā-güher ü pāk-naţar źāt-i mušahher / deryā-yı sehā kān-ı ʿašā-āver-i dünyā 

par par [1] parıl parıl, ışıl ışıl. 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

 pāre [1] parça║oklara hedef olmuş bedenin parçalanmış etleri. 

G320/2 ey ķaşı kemān oķlaruŋuŋ pārelerinden / gūyā bedenüm ķalʿasını gülşen idersin 

pāre pāre itmek [1] parça parça etmek, paramparça etmek. 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

pāreye çalmaķ [1] kestirip atmak, yüz vermemek, değer vermemek, itibar etmemek. 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

 pāreci [1] parçacı, kumaşçı. 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

 pas [2] bulanıklık veren toz, kir. 

M1/III/2 görinmeyenler baŋa görindi / göŋlüm gözinüŋ pasını sildüm 

G425/2 ʿayn-ı ʿayānumuz gibidür ol ricāl kim / cām-ı cihān-nümālarınuŋ pası olmaya 
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 pāşā [4] Osmanlı‟da albaydan üstün rütbeli askerlere ve yüksek sivil memurlara verilen 

unvan.  

K30/9 bir baŝíret issi pāşādur ki başdan ayaġa / encüm-i seyyāre gibi díde-i bínā imiş 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi pāşāmuz bizüm 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi pāşāmuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

G425/1 māh-ı münír odur ki śüreyyāsı olmaya / sulšān-ı bí-vezír ola pāşāsı olmaya 

pāşā-yı cihān-dār [1] dünya hâkimi paşa, akıllı ve tedbirli paşa║Rüstem Paşa. 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

pāşā-yı kebír [1] büyük paşa, ulu paşa║Rüstem Paşa. 

K22/32 oķusa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 

pāşā-yı kām-bín [1] kâm gören, bahtiyar paşa║ismi belirtilmeyen vezir. 

K21/16 yaʿní sipihr-kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

 pāy [1] ayak. 

Ş2/102 olup ģüsn ile bir maģbūb-ı zíbā / gümiş ĥalĥāldur pāyinde deryā 

pāy-i semend [4] atın ayağı. 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-i semendinde zār zār 

K10/40 pāy-i semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bugün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

G390/2 ķo atuŋ ayaġın egilüp öpeyin şehā / dāl ideyin vücūdumı pāy-i semendüŋe 

pāy-i ʿuķūle ʿıķāl olmaķ [1] akılların ayaklarına köstek olmak║akılları bağlamak, akıllara 

durgunluk vermek. 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

pāyine düşmek [2] ayağına düşmek║ayaklarına kapanmak. 

Ş2/232 birisi iç-edükci-oġlı ĥurrem / edük gibi düşer pāyine ʿālem 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

pāyine düşüp seg-i kārbān gibi yilmek [1] kervan köpeği gibi ayaklarına dolanarak koşturmak. 

G457/2 gün yüzlülerle seyre çıķarsa ķamerveşüŋ / pāyine düşme yilme seg-i kārbān gibi 

pāyine niśār itmek [1] ayağına saçmak. 

M16/II/2 ʿışķ ile faĥr iderin źerrece ʿār idimezin / gevher-i eşkümi pāyine niśār idimezin 

pāyine niśār olmaķ [1] ayağına saçılmak. 

K1/8 pírūze šabaķlarla šolup kevkeb-i dürrí / pāyine niśār olmaġa olmışdı müheyyā 
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 pāyān [2] sınır, son, nihayet. 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

[ayrıca bkz. „iģsān-ı bí-pāyān itmek‟ md.] 

 pā(y)-māl ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş║zelil, hakir. 

pā(y)-māl eylemek, pā(y)-māl itmek [8] ayaklar altına almak, çiğnemek║zelil ve hakir etmek. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥālĥāl 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

G68/3 eyleme her bār elüŋ altındaġını pāy-māl / ġāfil olma ber-ķarār olmaz bu kār-ı rūzgār 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

pā(y)-māl olmaķ [7] ayaklar altında kalmak, yerle bir olmak║zelil ve düşkün hâle gelmek. 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

K22/28 iller içinde müfettişlere pā-māl oldum / acır idi baŋa ācirler olurdı giryān 

M19/V/4 lām itme ķaddüŋi ġam ile olma pāy-māl 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

G56/4 źerre gibi pāy-māl olmaķdur evvel pāyesi / her kimüŋ dünyāda bir mihr-i cihān-ārāsı var 

G383/3 ben ol mestāne-i ʿışķam ki gelmez ʿaynuma hergiz / dil-i ʿāşıķ gibi ʿālem yıķılsa pāy-māl olsa 

 pāy-dār [6] daimi, ebedî, baki, kalıcı. 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāy-dār ol ʿadl ile / nitekim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāy-dār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M19/II/3 ŝadr-ı ŝadāret olmaz imiş elde pāy-dār 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāy-dār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

K20/31 gedā maķām-ı ģükūmetde pāy-dār olmaz / šavíl ʿömre irişmez aŝılsız olsa nihāl 

 peder baba. 

pederinüŋ pederi [1] babasının babası║ecdadı. 

K7/25 geldiler salšanat ü devlet ile ʿizzet ile / cem ü cemşíde varınca pederinüŋ pederi 
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 pehlevān [3] pehlivan, güreşçi║cesur, yiğit asker. 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

1.1. pehlivan║(sanat ve şiir bağlamlarında) üstat. 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

pehlevān-ı devrān [1] cihan pehlivan; mağlup edilemez pehlivan. 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

pehlevān-ı ġażanfer-liķā [1] arslan yüzlü pehlivan║ecel. 

M7/II/2 arķamuzı yire getürür küştgír-i mevt / yā rab ne pehlevān-ı ġażanfer-liķā imiş 

pehlevān-ı ʿışķ(ı) [1] aşk(ı) pehlivanı; sevgilinin pehlivana benzeyen aşkı. 

G190/4 meydān-ı ġamda ĥalķa temāşā olam gibi / çün pehlevān-ı ʿışķı ile eylerin güreş 

pehlevān-ı naţm ü neśr [1] nazmın ve nesrin pehlivanı; nazımda ve nesirde gücüne 

erişilemeyen║Yahya. 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

 pehlū sine, göğüs║kucaklama, sarılma, bağrına basma. 

G67/5 pehlū adın aŋarsın ey yaģyā / nice gelsün yanuŋa dil-berler 

sāde pehlū [2] çıplak sine. 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

pehlūya çekmek [4] sineye çekmek║göğsüne çekmek, sarılmak, kucaklamak, bağrına basmak. 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

 pelān [1] eşek semeri, palan. 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ģımār-ı pelíde pelān gibi 

 pelās [6] eski, yıpranmış, kaba çul; palaspare. 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 
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G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

G501/5 mirʾāt-ı ʿışķa nāţır olan ʿāşıķ-ı żaʿíf / bir görür ašlas-ı felek ile pelāsını 

 peleng kaplan. 

peleng-i ġazā [1] gaza kaplanı, gazada kaplan kesilen║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/17 şír-i ĥudā peleng-i ġazā ģayder-i seĥā / efrāsiyāb-ı maʿreke cemşíd-i kārzār 

peleng-i kūh-i ʿışķ olmaķ [1] aşk dağının kaplanı olmak. 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

peleng-i kūh-i veġā olmaķ [1] cenk dağının kaplanı olmak. 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

 pelíd pis, murdar, alçak. 

pelíd eylemek [1] iyi hâlini bozarak kötü, alçak hâle getirmek. 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

 penāh [6]  

1. sığınılacak yer, melce, sığınak.  

M43/I/1 ķapuŋda ķul olmaġ iledür ʿizzet ü cāhum / yoķdur bu cihān içre benüm ġayri penāhum 

G441/3 cemʿ olur ʿāşıķlaruŋ her gün seʿādet-ĥāneŋe / cennet-i firdevsi müʾminler penāh itmiş gibi 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

G366/3 n‟ola dil kūyuŋa ʿazm itse görüp ķāmetüŋi / ehl-i islāma çü ʿarş oldı ķıyāmetde penāh 

2. sığınılacak, dayanılacak kimse, koruyucu, hami. 

G63/2 müríd-i pír-i ʿışķ oldum hidāyet hāneķāhında / penāh-ı derdmendāna penāh olmış penāhum var 

penāh-ı derdmendān [1] dertlilerin penahı, dertlilerin güvenle kendisine sığındığı. 

G63/2 müríd-i pír-i ʿışķ oldum hidāyet hāneķāhında / penāh-ı derdmendāna penāh olmış penāhum var 

penāh-ı devr ü zemān [1] zamanın penahı, zamane halkının güvenle kendisine sığındığı║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

penāh-ı ehl-i dín [1] dindarların penahı, müminlerin penahı; müminleri himaye eden║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K13/26 vālí-i aŝģāb-ı taķvā cāmí-i aģbāb-ı ģaķ / pādişāh-ı ümmet-i aģmed penāh-ı ehl-i dín 

penāh-ı ins ü cān [1] insanların ve cinlerin (=bütün varlıkların) güvenle kendisine 

sığındığı║Yavuz Sultan Selim. 
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K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

penāh-ı leşker-i islām [1] İslam ordusunun güvenle kendisine sığındığı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/30 vücūdı kaʿbesi mānend-i mescidü‟l-aķŝā / penāh-ı leşker-i islām ţıll-ı yezdāndur 

penāh-ı müʾminín [1] müminlerin sığınağı║hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde müminleri 

gölgeleyecek olan Arş. 

K15/4 nite kim ģaşr olsa ʿarş olur penāh-ı müʾminín / ʿasker-i islāmı kendüye ider müncer livā 

 penbe [2] pamuk║kaftanın astarıyla yüzü arasında bulunan, elyaf görevi gören pamuklar. 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

penbeyle boġazlamaķ [1] pamukla boğazlamak║pamuk gibi ak sakalla boğazlamak║incitmeden, 

farkettirmeden, usul usul canını almak. 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

 pençe [1] yırtıcı hayvanların öne doğru kıvrık ve sivri tırnakları. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

pençe-i ĥurşíd [2] güneş pençesi║güneşin pençe şeklindeki aydınlığı. 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥurşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

 pend [4] nasihat. 

K24/9 bu söz güherlerine ķulaķ šutduġum gibi / gördüm bu pendi dil-i dívāneme devā 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

Ş2/55 dil-i dívāne-i ʿışķ-ı müʾeyyed / degüldür pend bendine muķayyed 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

pend eylemek, pend itmek [2] nasihat vermek. 

M1/V/8 her ĥok-ĥūya pend itmek olmaz / gūş-ı ĥımāra šaķma leʾāli 

G54/4 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

pend-i nāŝıģ [1] nasihatçinin nasihati; nasihat verenlerin nasihati. 

G452/5 yörenür ʿayn-ı ʿuŝāta pend-i nāŝıģdan ġubār / düşme ey yaģyā edānínüŋ diline źem gibi 

pend-i pírān [1] pirlerin nasihati. 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 

 per kanat. 

per ü bāl [4] kanat ve telek; kanatlar. 
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K18/6 beŋzedürler melek-i raģmete teʾlífātın / bir yire cemʿ olan evrāķ-ı kitābı per ü bāl 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

per ü bāl açmaķ [2] kanat açmak. 

1. kanatlanmak. 

K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

2. uçmaya hazırlanmak. 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

 perçem tuğ, sancak ve mızrakların uç kısmında bulunan püskül; tozak. 

perçem-i şeb-reng [1] gece rengi püskül, siyah püskül. 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

 perde [6]  

1. bir şeyin doğrudan görülmesini engelleyen şey; engel, mâni; hicap; tas. kulun Allah ile olan 

rabıtasını engelleyen duygu, düşünce vb. 

G24/3 perde ķalmaz pertev-i māh-ı cemāl-i dil-bere / ĥāne-i ķalbüm benüm olsa ĥarāb-ender-ĥarāb 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

M16/V/1 benligüm eyledi cānum gözine perde beni / kendü kendüme ģicāb eyleme her yirde beni 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

perde-i bidʿat [1] bidat perdesi; hoş görülmeyen âdet ve davranışların örtüsü. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

perde-i siyāh [1] siyah perde. 

G107/5 ʿışķumdan ol ģabíbe ģicāb olmasun diyü / bir perde-i siyāh ile āhum beni bürür 

perde olmaķ [1] engel olmak, örtmek, görüşü engellemek. 

G322/6 seyr-i cemāl-i yāri idrāk ifāde itmez / perde olur şuʿāʿı mānend-i mihr-i raĥşān 

… perdesin çāk itmek [1] … perdesini yırtmak║arada engel olan …y(I) bertaraf etmek. 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

…perdesin ķaldurmaķ [1] … perdesini kaldırmak║arada engel olan …y(I) bertaraf etmek. 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

2. sesin tizlik ve peslik derecesi║(tanıkta) saç. 
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Ş2/165 didi bu perdeden keşf eyleme rāz / bu ķıldan degme kimse vermez āvāz 

3. usul, makam. 

perde-i ʿuşşāķ [3] uşşak perdesi, uşşak usulü, uşşak makamı║âşıklar perdesi, âşıklar usulü. 

Ş2/231 maķām-ı ġamda oldı ķāmetüm çeng / idelden perde-i ʿuşşāķa āheng 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G346/3 yāre āvāz-ı ģazínüm ola kim kār eyleye / perde-i ʿuşşāķda dil-keş nevālar eylerin 

perdedār [1] büyük zatların kapılarında bekleyerek, içeri alınacaklara kapının perdesini 

açmakla görevli kimse, hâcib. Tanıkta “perde tutan, perde çeken, görmeye engel olan” 

anlamlarında kullanılmıştır. 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

pergār [1] pergel. 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

 perí [41] cinlerin çok alımlı ve çok güzel olduğu tasavvur edilen bir bölüğü║peri kadar 

güzel ve alımlı, görenin aklını başından alan kimse/sevgili. 

M30/IV/2nā-bedíd oldı perí gibi görinmez ĥaberi / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G17/1 ʿaķlum almaķdan ise cānumı al didüm aŋa / ol perí güldi didi ʿaķluŋ alan cānuŋ ala 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G25/3 ʿār ider ben ʿāşıķ-ı dívānesinden ol perí / nā-bedíd itse faķíri bārí settārü‟l-ʿuyūb 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G120/2 gāh gāh unutma iģsān-ı cefādan ʿāşıķı / ey perí insān olanlar bende-i iģsān olur 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

G204/2 ey perí cevr ü cefāŋ ile beni ķorķutma / göŋül eglencesidür ādem olana ġam-ı ʿışķ 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

G255/4 cān gibi laʿl-i lebüŋi ehrimenlerden ŝaķın / ey perí möhr-i süleymān gibi olmışdur be-nām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 
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G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

G416/2 ey perí ʿaķlumı almaķdan ise cānumı al / odlara yaķ bu göŋül şehrini yaġma eyle 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

G440/1 iŋledüp aġlatmaġa ʿāşıķların bülbül gibi / ķande ise ol perí kendin belürdür gül gibi 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

G473/5 görindüŋ aŋa ġarrālandügiyçün ey perí beŋzer / ŝarardı beŋzi günden güne oldı rūy-i māh egri 

G474/1 ģammām gibi odlara yaķup bu çākeri / ķanuma girdi girmedi ģammāma ol perí 

G483/4 şems-i cemālüŋe baķımaz kimse ey perí / zírā ki bí-baŝíret ider ʿayn-ı ʿāķili 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

perí yüzlü [5] peri kadar güzel yüzlü kimse/sevgili. 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

períveş [4]  

1. periye benzeyen güzel. 

Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

Ş2/111 oķur mey ŝoģbetinde her períveş / bir ayaġ üstine biŋ şiʿr-i dil-keş 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

2. peri gibi. 
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M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

 perí-çihre [1] peri çehreli; peri kadar güzel yüzlü kimse/sevgili. 

G91/3 ġam degül alur göz ile baķsa aģbāb-ı ģabíb / her perí-çihre metāʿ-ı ģüsninüŋ dellālidür 

 perí-ĥıŝāl [2] peri hasletli, peri yaradılışlı kimse. 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

 perí-peyker [6] peri yüzlü; peri kadar güzel yüzlü kimse/sevgili. 

M38/I/1 ol perí-peyker melek-manţar ki ādem cānıdur / cān baġışlar sözleri gūyā mesíģ-i śānídür 

Ş2/106 çeküp bir dāʾire tesĥír ķılmış / perí-peykerleri naĥcír ķılmış 

Ş2/172 biri ģammāmcı-oġlı memidür / perí-peykerdür emmā ādemídür 

G193/3 hecr ile ʿāşıķlaruŋ göŋlin hevāyí eyleyen / ol melek-manţar perí-peyker hümā-pervāz imiş 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

G414/2 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 

 perí-rū [2] peri yüzlü; peri kadar güzel yüzlü kimse/sevgili. 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

 perí-ruĥsār [1] peri yüzlü; peri kadar güzel yüzlü kimse. 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

 perí-símā [8] peri simalı; peri kadar güzel yüzlü kimse/sevgili. 

M44/II/1 egleyem dívāne göŋlüm bir perí-símā ile / gül bulınmazsa geçinem lāle-i ģamrā ile 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

 períşān karışık, dağınık, perişan, tarümar, yerle bir, helâk olmuş, telef olmuş. 

períşān eylemek [3] 

1. perişan etmek, alt üst etmek, kederlendirmek. 

Ş2/49 heves bāġında cānı bir yüzi gül / períşān eyledi mānend-i bülbül 

2. dağıtmak, darmadağın etmek, tarümar etmek, yerle bir etmek, telef etmek, helâk etmek. 
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G136/4 az zemān içre períşān eyledüm ʿaķlum gibi / gerçi olmışdı ġam-ı ʿāşıķ gibi düşmen keśír 

M9/I/4 niçe ifrítlerüŋ ʿaynını giryān itdüŋ / niçe dívān-ı şeyāšíni períşān itdüŋ 

períşān olmaķ [4]  

1. dağılmak; birliği, bütünlüğü bozulmak. 

M12/V/3 ģaşre dek hergiz períşān olmaya bu ittiģād / devlet ile olasın iki cihānda ber-murād 

1.1. dağılmak, düzeni bozulmak║çok kederlenmek, darmadağın olmak. 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

G294/2 göreli gün yüzüŋi ey māh gelmez ʿaynuma / encüm-i eşküm gibi ġamdan períşān olduġum 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

 períşān-aģvāl hâli perişan olan. 

períşān-aģvāl ķılmaķ [1] hâli perişan etmek, perişan hâle sokmak. 

K18/37 dehen-i yār gibi ġayre boyun egdürme / zülf-i dil-dār gibi ķılma períşān-aģvāl 

 períşānlıķ [1] dağınıklık, düzensizlik; acınacak durumda olma, alt üst olma. 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānlıġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

 pertev [1] ışık, ışıltı, parıltı. 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

pertev-i envār-ı tecellā [1] tecelli nurlarının ışıltısı. 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

pertev-i ʿadl [1] adalet ışığı. 

K9/34 kemāl-i merģametiyle miśāl-i mihr-i cihān / pür itdi pertev-i ʿadli mekān-ı imkānı 

pertev-i māh-ı cemāl-i dil-ber [1] dilberin güzel yüzünün ayının ışığı; güzel sevgilinin ay kadar 

parlak yüzünün ışığı. 

G24/3 perde ķalmaz pertev-i māh-ı cemāl-i dil-bere / ĥāne-i ķalbüm benüm olsa ĥarāb-ender-ĥarāb 

pertev-i mihr-i ēuģā [1] kuşluk güneşinin ışığı. 

Ş2/263 biri aydın beg-oġlı muŝšafādur / cemāli pertev-i mihr-i ēuģādur 

pertev-i mihr-i ruĥ [1] yanak/yüz güneşinin ışığı; güneş kadar parlak yüzün ışığı. 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

pertev-i mūy-i sefíd [1] ağarmış saç ve sakalların nuru. 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

pertev-i nūr-ı cemāl [2] güzel yüzün nurunun parlaklığı. 
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K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

K17/14 āfitāb-ı devlet ibrāhím pāşā kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 

pertev-i nūr-ı kemāl [1] kemal nurunun parlaklığı. 

G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-ı kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 

 perūr <MÇ‟de “perūd”> [1] kuyruk.  

G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūruŋ beŋzer aġaçķaķana 

 pervā korku, sakınma. 

pervāsın çekmek [2] korkusunu yaşamak; korkup kaçmak. 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

 pervāne [7] geceleri ışık etrafında uçuşan küçük kelebekler║aşkı uğruna can vermenin ve 

kendini yakmanın sembolü.  

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G186/2 āteş-i ruĥsāruŋuŋ şevķiyle ey cān-ı cihān / bāl ü per yaķmaġa çün pervāne gelmişlerdenüz 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

pervāne-i şemʿ-i cemāl(i) [1] mum gibi ışık saçan güzel yüzün(ün) etrafında uçuşup duran 

kelebek║güzel yüzünün âşığı. 

Ş2/221 felek āvāre-i māh-ı celāli / melek pervāne-i şemʿ-i cemāli 

 pervāz [3]  

1. uçma, uçuş. 

pervāz eylemek, pervāz itmek, pervāz ķılmaķ [3] uçmak. 

Ş2/39 ne deŋlü ķılsa dil şeh-bāzı pervāz / virimez evc-i evŝāfından āvāz 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

pervāza gelmek [1] uçmaya başlamak, havalanmak, uçuşa geçmek. 

K10/13 göŋlüm ķaralanur nite kim nāme-i firāķ / pervāza gelse şevķ ile mürġan-ı bí-şümār 

2. sancağın kumaştan ibaret kısmı, bayrak. 
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K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervāzıdur / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

 pervín [7] yedi yıldızdan oluşan Süreyya takımyıldızı, Ülker, Peren. 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K19/33 celāl ü seyyid ü cāmí vü şeyĥ saʿde‟d-dín / sipihr-i māh-ı kemālüŋde oldılar pervín 

G122/2 ʿāfitāb-ı ʿışķı ile merd-i ʿālí-himmetüŋ / gökdeki pervín elinde subģatü‟l-envār olur 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

 pes [1] bundan dolayı, imdi, şu hâlde. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

 peşímān pişman, nâdim. 

peşímān eylemek [1] pişman etmek, yaptığından pişmanlık duymasına sebep olacak şekilde 

davranmak. 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

peşímān olmaķ [2] pişman olmak, yaptığına hayıflanmak. 

M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

peydā eylemek, peydā itmek, peydā ķılmaķ [8]  

1. zahir etmek, göstermek. 

K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

M2/V/4 açıldı cān gözi seyrümde seyrān eyledüm bir gün / ricāl-i ġayb ile māh-ı cemālin eyledi peydā 

2. (sancak) kaldırıp göstermek. 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

3. peyda etmek, yapmak, yokken oluşturmak. 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

4. (ses bağlamında) çıkarmak. 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 
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5. almak, edinmek, hasıl etmek, elde etmek║(haz bağlamında) tatmak, duymak. 

G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

6. (musiki bağlamında) bestelemek.? 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

 peyġamber [2] Allah‟ın emir ve yasaklarını tebliğ etmekle görevlendirilmiş kimse, Allah 

elçisi, nebi║Hazreti Muhammed. 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

 peyk  

1. haberci, ulak. 

peyk-i belā vü derd [1] dert ve belâ peyki║ok. 

K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

peyk-i beşāret [1] müjde peyki║ok. 

G13/6 oķlaruŋ peyk-i beşāretdür eyā ķaşı kemān / zaĥm-ı peykānuŋ gül-i bāġ-ı tevekküldür baŋa 

peyk-i duʿā [1] dua peyki. 

K22/20 dūd-ı āhı ķılıcı keskin olur maţlūmuŋ / ĥoş görür peyk-i duʿāsını cihānı yaradan 

peyk-i ķażā [1] takdir-i ilahi (=ölüm) peyki. 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

peyk-i viŝāl [3] vuslat peyki, kavuşma habercisi. 

Ş1/172 olur peyk-i viŝāli atduġı seng / bizümle rūy-i ŝulģ ile ider ceng 

G87/3 tír-i cefāsı mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār / seng-i belāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

2. Osmanlı Devleti‟nde habercilik ve padişahlarla şehzadeleri korumak gibi görevleri olan, atların 

yanında koşarak giden, özel kıyafetli yeniçeri askeri. 

peyk-i teberdār [1] elinde balta taşıyan peyk. 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

 peykān [6] 

1. okun ucundaki sivri demir parça, temren.  

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler öcümüz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 
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G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

peykān-ı ġamze [1] yan bakış temreni; temren gibi delici bakış. 

G457/1 maģbūblar cefā ķılıcıdur cihān gibi / peykān-ı ġamzesine çekinme kemān gibi 

2. “peyk”in çoğulu; peykler, ulaklar. 

K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

peykān-ı cānān [1] sevgilinin peykleri║sevgilinin peykânı (=temreni)║sevgilinin kirpikleri. 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

 peyker yüz, çehre. 

peykeri çín çín olmaķ [1] yüzü kırış kırış olmak. 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

 peymāne [6] kadeh. 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

G422/1 germ olup bir cām içürsem ol gözi mestāneye / göz diker aʿdā ģabāb-ı mey gibi peymāneye 

 píl-beççe [1] fil yavrusu.  

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

 pinhān [2] saklı, gizli. 

M11/III/2 lāübālí-meşrebüz bí-kārlıķdur kārumuz / perde-i bidʿatde pinhāndur bizüm esrārumuz 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 

pinhān eylemek, pinhān itmek [3] saklamak, gizlemek. 

G77/1 ģaķ cemālin ʿālem-i imkān ile pinhān ider / ʿāşıķuŋ ʿaynı açuķdur gün gibi seyrān ider 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G322/5 yā maʿşere‟l-maʿāní lā-ĥayre fi‟l-edāní / bir pāre bulıš eyler mihr-i sipihri pinhān 

pinhān ü peydā [1] gizli ve aşikâr. 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

 pinti ģamíd [1] Pinti Hamit, cimriliği mesel hâline gelmiş tarihî bir şahsiyet. 
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M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

 pír [14] 

1. ihtiyar, yaşlı, koca. 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

G50/4 cidār-ı köhne gibi düşmege šurur her pír / hüner budur ki ide ķıble cānibine sücūd 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G288/4 güźer ķılmaġ içün bāb-ı ʿademden / felek pírinüŋ olmış ķāmeti ĥam 

2. bir tarikatin önderi, pir, mürşit, şeyh. 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

G68/7 jāle-i gülşen gibi olma hevāya münķalib / ŝofí-i ŝāfí gibi bir píri eyle iĥtiyār 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G152/4 ehl-i ģāle ķāʾilüz ķāl ehline aldanmazuz / ĥāneķāh-ı maʿrifet pírinden esrār isterüz 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

G60/7 iki ķat oldı ķaddüm hāneķāh-ı dehre pír oldum / bi-ģamdi‟llāh vücūdumda benüm dāl-i ʿibādet var 

3. bir konuda üstat sayılabilecek liyakate ve tecrübeye sahip ve aynı özelliği taşıyan kimselerin 

önderi durumunda olan kimse. 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G311/7 benüm pírüm emírüm pādişāh-ı bí-naţírümdür / muģibbinüŋ muģibbinüŋ muģibbi bir gedāyem ben 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

pír eylemek, pír itmek [4] (bir tekkeye) pir etmek║kocatmak, ihtiyarlatmak; elden ayaktan 

düşürmek. 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme ʿaŝā / bu hāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

pír-i aŝģāb-ı ŝafā [1] safa sahiplerinin pîri. 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

pír-i aŝģāb-ı šaríķat [1] tarikat erbabının pîri. 

K8/8 şāh-ı merdān-ı vilāyet şír-i erbāb-ı ġazā / pír-i aŝģāb-ı šaríķat ʿālemüŋ gerçek eri 

pír-i ʿışķ [2] aşk pîri. 
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G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G171/3 şevķümüz var gün gibi seyr-i vilāyet eylerüz / pír-i ʿışķuz maʿrifet evlādınuŋ babasıyuz 

pír-i murād [1] murat ihtiyarı, murat pîri. 

K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

pír-i nūrāní [2] nurlu ihtiyar, nurlu pîr. 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

pír-i ŝāliģ [1] ahlâklı, iyi amel sahibi pîr. 

G240/3 bi-ʿaynihi aġaran pír-i ŝāliģe beŋzer / köpürse şevķ-i cemāl ile cūşa gelse cemel 

pír-i yāsemín [1] yasemin piri; beyaz çiçekleri ve büklümlü gövdesiyle ak sakallı bir piri andıran 

yasemin çiçeği. 

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

pír olmaķ [3] ihtiyarlamak. 

G215/3 derdüŋle pír olup iki ķat oldı ķāmeti / geçmek diler ʿadem ķapusından hemān çeng 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

G466/1 pír olduġumca dişlerümüŋ düşdi gevheri / dívāní síne döndi benüm dişlerüm yeri 

pír-i ʿāķil ü dānā [1] aklı başında, bilge ihtiyar. 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

pír-i cihān-díde [4] görüp geçirmiş, tecrübeli, bilge ihtiyar. 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

G445/4 gün gibi pír-i cihān-díde olınca ehl-i ģāl / cān gibi bu ʿālem-i bālāya olur himmeti 

pír-i dü-tā [2] iki büklüm ihtiyar. 

M1/III/6 köhne bināyem pír-i dü-tāyem / ģaķ cānibine šoġrı egildüm 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 

pír-i fāní [1] çok yaşlı kimse. 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

pír-i nā-bāliġ [1] yaşını başını aldığı hâlde reşit sayılamayacak, doğruyu yanlıştan ayıramayan 

tecrübesiz kimse. 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 
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pír-i šaríķat [1] tarikat piri. 

G462/1 pír-i šaríķat baŋa bu sözi šoġru didi / cisme libās-ı fenā ʿömre aķar ŝu didi 

pír-i velí [1] velilerin piri, büyük evliya. 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

pír ü cüvān [5] ihtiyar ve genç, genç ihtiyar║herkes. 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 

M8/IV/3 ġırív ü nāle vü zār ile šoldı kevn ü mekān / aķar ŝu gibi müdām aġlamaķda pír ü cüvān 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

M15/VI/2 geldügi yire giderler cān gibi pír ü cüvān / gökde bulıšlar yürür yirde ķašār-ı kārbān 

Ş2/234 düşürür ayaġa pír ü cüvānı / şerāb-ı laʿli mest eyler cihānı 

pír ü ŝıbyān [1] ihtiyar ve çoluk çocuk║yaşlısı genci║her yaştan ahali. 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 

 pírāne bir pîre yaraşır şekilde. 

pírāne düşmek [1] bir pîr (tas. kâmil mürşit) söylemişçesine irfan dolu olmak, vahdet feyzi 

vermek. 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

 pírehen [1] gömlek. 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

 pírí [1] Pîrî; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

 pírlik [2] ihtiyarlık. 

G51/2 ider çü ķāmetüŋi pírlik dü-tā āĥir / hüner budur idesin ķıble cānibine sücūd 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

 pírūze [1] açık mavi renkli, mat, kıymetli taş; firuze. 

pírūze šabaķ [1] firuze tabak║gökyüzü. 

K1/8 pírūze šabaķlarla šolup kevkeb-i dürrí / pāyine niśār olmaġa olmışdı müheyyā 

pírūze kāse [1] firuze kase║gökyüzü. 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

 pister yatak. 

pister ü bālín [1] yatak ve yastık║mezardaki taş toprak. 
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K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

pister ü bālínini ĥār-ı muġaylān eylemek [1] yatağını yastığını devedikenine çevirmek; dikenlerde 

yatırmak║kıskançlıktan ve ızdıraptan uyuyamaz hâle getirmek. 

G414/3 ġayri yirde ayuŋ on dördi gibi aĥşamlama / pister ü bālínümi ĥār-ı muġaylān eyleme 

 píşkeş hediye, armağan. 

píşkeş çekmek [1] armağan etmek. 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

 píşvā önder. 

píşvā-yı aŝfiyā [1] her türlü manevi kirden arınmış saf kulların, ermişlerin önderi║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K11/12 āşinā-yı evliyā vü píşvā-yı aŝfiyā / reh-nümā-yı ġāziyān ü muķtedā-yı rūzgār 

 piyāde [2] yayan. 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

 post bilhassa dervişlerin giydiği, koyun vb. tüylü hayvanların kurutulmuş derilerinden 

yapılan üst giysisi. 

postın çıķarmaķ [1] postunu çıkarmak║derisini yüzmek. 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

 puluc [1] cinsel gücü olmayan, iktidarsız erkek. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

 pusula [1] yön bulmaya yarayan alet. 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

 pür dolu. 

pür eylemek, pür itmek [5]  

1. en ücra köşesinde kadar yayılmak. 

K9/34 kemāl-i merģametiyle miśāl-i mihr-i cihān / pür itdi pertev-i ʿadli mekān-ı imkānı 

2. yankılamak. 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

Ş2/241 biri míve-fürūş-oġlı memidür / iderler kūyını eyvāy ile pür 

3. delik delik / telek telek delmek. 
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K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

4. tepeleme doldurmak. 

M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 

pür olmaķ [2] 

1. tepeleme dolmak. 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 

2. damla damla kaplanmak. 

K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

3. yankılanmak. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

pür-ʿaraķ olmaķ [1] ter damlalarıyla kaplanmak. 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

pür-cefā [3]  

1. eziyetlerle, sıkıntılarla dolu. 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

2. çok eziyet eden, zalim. 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G447/5 gökden ne yaġdı kim anı götürmeye zemín / cānāne pür-cefā ise šaŋ mı cihān gibi 

pür-derd ü maģzūn eylemek [1] derde, hüzne gark etmek; melul etmek. 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

pür-elem [1] elem dolu, ızdırap ve keder dolu. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

pür-ġubār [1] toz toprak dolu║ağlamaklı║keder dolu. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / esb-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

pür-ĥāl [1] benlerle dolu. 

Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

pür-ģarāret eylemek [1] hararetle kaplamak, cayır cayır yakmak. 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

pür-ĥašā [1] hata dolu, baştan ayağa yanlış. 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 
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pür-ģayret-i ʿışķ [1] aşkın hayretiyle dolu olan. 

Ş2/47 ĥudāyā benven ol pür-ģayret-i ʿışķ / vücūdum seyle virdi ġayret-i ʿışķ 

pür-ĥūn olmaķ [1] kanla dolmak║(göz için) ağlamaktan kan çanağına dönmek. 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

pür-leźźet itmek [1] hazla doldurmak. 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

pür-mehābet [1] baştan ayağa heybetli. 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

pür-nem [1] yaş dolu, ağlamaklı║mahzun, melul. 

G460/4 kemíne ķadre irişdüm ziyāde şād oldum / göŋül ġam u elem-i ʿālem ile pür-nem idi 

pür-nūr ķılmaķ [1] nurlarla doldurmak, münevver eylemek. 

Ş2/68 bu bikr-i fikrümi bed-rādan it dūr / dili ķıl nūr-ı ímān ile pür-nūr 

pür-ŝafā [4] safa, huzur, mutluluk dolu. 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

G159/5 dil-i yaģyā gibi ʿālem ĥarāb-ender-ĥarāb olsun / maģabbet ehli gülmez gülşeninde pür-ŝafā olmaz 

G356/1 pür-ŝafāyuz derd-i dil-dāra giriftār olmadan / nice bí-zār olalum bi‟llāhi bízār olmadan 

pür-ŝafā itmek [1] huzurla doldurmak. 

K23/14 muraŝŝaʿ idi balıķçıl otaġası baķıcaķ / miśāl-i ţıll-i hümā pür-ŝafā ider cānı 

pür-şafaķ eylemek [1] kıpkızıl etmek, kan kırmızıya boyamak. 

K8/16 dönmese ķušb-ı murādı üstine bu çerĥ-i dūn / pür-şafaķ eyler döker ķanın hilālüŋ ĥançeri 

pür-şevķ eylemek, pür-şevķ itmek [2]  

1. vecde getirmek. 

G143/2 ģālet-i ŝoģbetümüz ādemi pür-şevķ eyler / kimine mihr-i münevver kimine māhuz biz 

G169/2 ģarāret issini pür-şevķ ider müşāhedemüz / maģabbeti olana mihr-i ʿālemüz māhuz 

2. ışıl ışıl etmek║aşk ve arzuyla doldurmak. 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

pür-şevķ olmaķ [2]  

1. vecde gelmek. 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

2. aşka gelmek. 
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G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

pür-ţarāfet [1] tepeden tırnağa zarif. 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

pür-żiyā itmek [1] ışığını vurmak║safa vermek. 

G469/3 pírümüŋ ʿośmān-ı źi‟n-nūreyne döndi çihresi / pür-żiyā itdi yüzüm cāmın o rūy-i enveri 

pür-żiyā olmaķ [1] ışıkla dolmak, apaydınlık olmak║asayiş ve huzurla dolmak. 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 
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3.3. -R- 

 rā [5] râ (ز) harfi.  

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

G370/2 esrār-ı ehl-i ʿışķa ebrūsı iki rādur / fāş olmasun cihāna ķalsun bu söz burada 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

1.1. râ (ز) harfi║fikir, düşünce. 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

rā-yı rūģ [1] “زوخ”un (=ruh) “ز”sı.  

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

rā-yı rūşen [1] “زوشه”in (=aydınlık, parlak) “ز”sı; parlak bir (ز) râ. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

 rabb Rab, Allah. 

rabb-i muʿín [1] herkesin yardımcısı olan Allah. 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

rabb-i müheymin [1] koruyan ve gözeten Allah. 

K1/32 elšāf ü ʿināyetler idüp rabb-i müheymin / ķılmışdı anı ĥulķ-ı ʿaţímiyle mürebbā 

rabbü‟r-raģím [1] ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah.  

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

 rabbenā etmim lenā [1] “Rabbimiz, bizi(m nurumuzu) tamamla.” (Tahrim, 8). 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 

 racím [1] lanetlenmiş, mel‟un (şeytan)║Rüstem Paşa. 

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

 raʿd [4] gök gürültüsü. 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

K26/41 görüp bu ģālümi ey baģr-i cūd ü kān-ı kerem / geçürdi gögsini raʿd acıdı baŋa deryā 

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

raʿd-ı felek [1] gök gürültüsü. 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 
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raʿd-miśāl [1] gök gürlemesi gibi. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

 raēiya‟llāhu teʿālā ʿanhüm [1] “Allah onlardan razı olsun.” 

K7/4 çār yāruŋ raēiya‟llāhu teʿālā ʿanhüm / intiķāmın alalum ķahr idelüm ehl-i şeri 

 rāfıżí [5] Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman‟ın hilafetlerini kabul 

etmeyen Şiî fırkası. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

M14/II/4 ardumuzca gelse mānend-i kilāb-ı kārbān / rāfıżí olmış gezer bir niçe ímānı yaman 

 rafż [2] gerçek inançtan yüz çevirme, dalalet║rafızîlik; Hazreti Ebubekir‟in, Hazreti 

Ömer‟in ve Hazreti Osman‟ın hilafetlerini kabul etmeme. 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

rafż u ilģād [1] sapkınlık ve dinden dönme. 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

 raġbet [1] itibar, (gördüğü) hüsnükabul. 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

 rāh, reh [8] yol. 

Ş2/3 šaríķat rāhına olmaġa hem-rāh / yiter insāna źikr-i lafţatu‟llāh 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G104/5 vardılar cisr-i mecāzíden ģaķíķat rāhına / ĥāneķāĥ-ı lā-yezāle ķondılar ebdāllar 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

rāh itmek [1] (ruh, sultan olarak alınırsa) yol etmek, yol yapmak, yol hazırlamak║(ruh sultanı, 

Allah olarak alınırsa) göçmek, gitmek. 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 
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rāh-ı ʿacem [1] İran yolu. 

K25/16 rāh-ı ʿacemde bir ʿacemí bayķuşa didüm / ʿālem zi-tü ĥarāb ü tü der-ʿālem-i díger 

rāh-ı beķā [1] ahiret yolu. 

M1/IV/5 rāh-ı beķāda yoldaşuŋ olmaz / ķorsın gidersin māl-i keśíri 

rāh-ı fāní [1] fani yol, son bulacak olan yol║hayat yolu║dünya hayatı. 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

rāh-ı fenā [3] fena yolu, yokluk yolu, sonu ölüme varan yol. 

G12/1 ġāyetde nā-tüvānem efendi inan baŋa / rāh-ı fenāda bār-ı girān oldı cān baŋa 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

rāh-ı firāķ [1] ayrılık yolu. 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

rāh-ı ġazā [1] gaza yolu, sefer yolu. 

K25/32 rāh-ı ġazāda lušfı nesímiyle açılur / ķalb-i müsāfir ile gül-i gülşen-i ţafer 

rāh-ı ģasen [1] güzel yol; iyi, doğru ve hayırlı yol. 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

rāh-ı ʿışķ [1] aşk yolu. 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

rāh-ı kehkeşān, reh-i kehkeşān [2] Samanyolu. 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

rāh-ı kūy [4] (sevgilinin, memduhun bulunduğu) mahallenin yolu. 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G500/3 āĥiret yolına ímān ile gitmiş gibidür / rāh-ı kūyuŋda şu kim eyleye hem-rāh seni 

rāh-ı maģabbet [2] muhabbet yolu, aşk yolu. 

G144/1 dilā rāh-ı maģabbetde belādan ictināb olmaz / cefādan incinüp ʿöźr eylemek hergiz cevāb olmaz 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

rāh-ı rıģlet [1] göç yolu║ölüm yolu. 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 
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rāh-ı ümíd-i pāy-i períveş [1] periye benzeyen sevgilinin ayağı(na ulaşma) ümidinin yolu. 

G464/3 aķar ŝu gibi yalımum alçaķ belākeşem / rāh-ı ümíd-i pāy-i períveşdeyem daĥı 

rāh-ı yabanı gezmek [1] ıssız yollarda dolaşmak║kaybolmak, yitip gitmek, heder olmak. 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

rāh-ı yār [1] sevgilinin yolu, sevgiliye varan yol. 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

reh-i ģaķ [1] Hakk‟ın yolu, Allah yolu. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķameti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

reh-i mescidle meyĥāne [1] mescidin yolu ile meyhanenin yolu. 

G473/6 ĥarābāt ehline birdür reh-i mescidle meyĥāne / aķar ŝu gibi rind olan yürür geh šoġru gāh egri 

rāha gelmek [1] yola gelmek; düzelmek, ıslah olmak. 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

… rāhına girmek [1] … yoluna girmek, … yolunun yolcusu olmak. 

G112/2 dilini ehl-i derdüŋ rāh-ı ʿışķa girmeyen bilmez / ceresler nāķa-i leylíde mecnūna vedāʿ eyler 

 rāģat [4] huzur, refah, asayiş, maddi manevi sıkıntılardan uzaklık. 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

rāģat olmaķ [2] rahatlamak, huzur bulmak.  

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

rāģat-i cism [1] beden rahatlığı, maddi rahatlık. 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 

rāģat-i rūģ [2] ferahlık, huzur, gönül rahatlığı. 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

rāģatü‟l-ervāģ [1] ruha huzur veren, ruhu gevşeten. 

G39/1 tūşe-i cāndur ġıdā-yı ehl-i devletdür gülāc / rāģatü‟l-ervāģ ü miftāģ-ı šabíʿatdür gülāc 

 rāh-ber [1] yol gösteren, rehber. 

K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır u nāŝırı ģaķ ĥıżr-ı nebí rāh-beri 
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 rāhibān “rāhib”in çoğulu; rahipler. 

rāhibān-ı šaraf-ı rūm ile patríke-i rím [1] Rum tarafının (=azınlıkların?) rahipleriyle Roma patriği. 

M9/V/6 rāhibān-ı šaraf-ı rūm ile patríke-i rím / ķara geydi ölüsin aġladı mānend-i yetím 

 raģm [2] merhamet, acıma, esirgeme. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

Ş2/127 biri naķķāş bālí-oġlı raģmí / dil-i bí-çāreme olmadı raģmi 

raģm eylemek, raģm itmek [18] merhamet etmek, acımak. 

K26/27 didüm ki ģālüme raģm eylemez benüm kimse / meger ki āŝaf-ı şehden irişe derde devā 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

G193/4 raģm idüp cellād-ı ġamzeŋ öldüre dirdüm beni / hay efendi dünyede ķul didügi olmaz imiş 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

G293/1 bu ʿāşıķ-ı bímāra raģm eyle benüm rūģum / bu derde giriftāra raģm eyle benüm rūģum 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

G293/3 bir vālih ü ģayrānem bir āteş-i sūzānem / bir bende-i fermānem raģm eyle benüm rūģum 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

raģm-ı dil-dār [1] sevgilinin merhameti, acıması. 

G13/3 raģm-ı dil-dāra sebebdür ĥaste-i ʿışķ olduġum / ʿāşıķ-ı dívānelik ʿayn-ı teʿallüldür baŋa 

 raģmet [6] Allah‟ın yarattıklarına merhameti, esirgemesi. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

M9/IV/1 umaruz ʿādil ola ţulme uzatmaya eli / raģmetinüŋ sebebi olmaya niʿme‟l-bedeli 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 
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raģmet itmek [1] bağışlamak, bahşetmek. 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

raģmet-i ģaķķ [1] Allah‟ın merhameti ve bağışlaması. 

G45/4 raģmet-i ģaķķa irişüp ola derdine devā / aġla her dem güneh içün idigör tevbe naŝūģ 

raģmet-i ĥalķ-ı cihān olmaķ [1] herkes için rahmet olmak. 

M12/II/1 ŝāliģüŋ olur vücūdı raģmet-i ĥalķ-ı cihān / ģākim olan ŝāliģ olsa ŝāliģ olur sāyirān 

raģmet-i insān [1] Allah‟ın insanlara merhameti, acıması, bağışlaması. 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

raģmet-i mevlā [2] Allah‟ın rahmeti║âlemlere rahmet olarak yaratılan Hazreti Muhammed.  

K1/63 gözinde uçar daĥı bu aʿyān-ı cihānuŋ / ol ķurret-i ʿayneynüŋ eyā raģmet-i mevlā 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

raģmet ol …(y)(A) kim [1]  

a. o …(y)(A) rahmet olsun. 

b. o … ki rahmete mazhar olmuştur. 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

raģmet ü nuŝret [1] Allah‟ın merhameti ve yardımı. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

raģmet yilini esdürmek [1] rahmet rüzgârını estirmek, rahmetini bolca bağışlamak. 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 

 rāh-nümā yol gösteren, rehber. 

rāh-nümā olmaķ [1] rehberlik etmek, komuta etmek. 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

 raĥş [2] gösterişli, güzel at; at. 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

║Burak. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

raĥş-i felek [1] felek atı, felek denilen at. 

G30/6 şeh-süvārum saŋa ikrām-ı temām itdi hilāl / oldı raĥş-i felek üstinde vücūdı iki ķat 

raĥş-i felek-miśāl [1] feleği andıran at. 

K10/6 raĥş-i felek-miśāl ile olduķça cilveger / ey dil semend-i çerĥe o dem yörenür ġubār 
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 raĥt ü baĥt [1] denk, yük. 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

 raʿiyyet [1] tebaa, halk.  

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

 raķam [5] yazı, harf. 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

raķam eylemek [1] yazmak. 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

 raķíb [27] sevgilinin yanında olup âşıkla arasına giren kimse. 

M37/V/1 ķalbümi maģzūn idüp aġyārumı şād eyleme / ĥāšırum yıķma raķíbüŋ göŋlin ābād eyleme 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

Ş2/238 birisi dilsüz-oġlı şūĥ-ı ʿayyār / raķíb ile anuŋ gizlü dili var 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 

Ş2/270 raķíbi dögmeden menʿ itdügi ģín / ķurıdur ādemüŋ ķanın iligin 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G9/4 cānāna ģālüm aġlar idüm ģāliyā raķíb / āhum duĥānı gibi çıķup gitse bir yaŋa 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G206/3 beni bí-cān idüben gitdi raķíb ile ģabíb / hey meded kūyını seyr eylemege cānum yoķ 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģakāret idimezin 

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 
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G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

G439/2 ʿāşıķlaruŋa ʿadl ideli ey şeh-i cihān / menfūr-ı ʿālem oldı raķíbüŋ sitem gibi 

G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

G510/3 bildüm ki belālar görinür çeşmüme ey dil / yār ile iken çünki raķíb irdi segirdi 

raķíb-i bed-nām [1] yüzü kara rakip, rüsva rakip. 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

raķíb-i ĥar [1] eşek rakip║ahmak rakip. 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

raķíb-i rū-siyeh [1] yüzü kara rakip, karanlık çehreli rakip, meymenetsiz rakip. 

G417/2 bu aķ libās ile nev-rūz-ı ʿālem olmışsın / raķíb-i rū-siyeh arduŋca beŋzer aĥşama 

raķíb-i seg [1] köpek rakip; köpeğe benzeyen rakip, rakip denilen it. 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

 raķķāŝ [2] 

1. raks eden, dans eden, rakkas, köçek. 

K6/6 seʿādeti güninüŋ devri döndi raķķāŝuŋ / çalındı çalıcınuŋ ĥāke tāc-ı ʿunvānı 

2. belirli usullere göre özel hareketler icra eden dervişler, sufiler║Mevleviler. 

Ş1/99 ʿavāmü‟n-nās içinde ĥāŝlardur / ʿibādet bezmine raķķāŝlardur 

 raķŝ oyun, dans, raks, hora tepme, sema. 

raķŝ eylemek [1] dans etmek, raksetmek, hora tepmek║birlikte düşüp kalkmak. 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

raķŝ urmaķ [3] (sevinçten) döne döne oynamak. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

raķŝ-ı mecāzí [1] mecazi raks, beşerî raks. 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 

raķŝa girmek [2] (sevinçle) döne döne oynamaya başlamak/şevkle sema etmek. 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

G470/7 gün gibi meşhed-i yaģyāyı šavāf eyler iseŋ / şevķ ile raķŝa gire šopraġınuŋ źerreleri 
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 rām boyun eğen, itaat eden; ülfet eden, yakınlaşan. 

rām eylemek, rām itmek [3] boyun eğdirmek. 

1. boyun eğdirmek, hükmü altına sokmak. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

2. boyun eğdirmek, kendine yaklaştırmak, arada yakınlık hâsıl etmek. 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

rām olmaķ [2] boyun eğmek. 

1. boyun eğmek, itaat etmek. 

K32/11 bendesi bendesinüŋ emrine rām olmaz ise / šarf-ı aʿdād-ı selāsilde olur her iʿtāķ 

2. boyun eğmek, teslim olmak, yakınlaşmak.  

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

 ramażān Kuran‟ın indirilmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir 

gecesini içinde barındıran, farz orucun tutulduğu ay. 

ramażān ayı [1] ramazan ayı. 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

 raʿnā [6] pek hoş, güzel, latif. 

K1/54 ĥaš yazmaduŋ ise ʿaceb olmaya muģaķķaķ / bir ĥūb ki bí-ĥaš ola olur daĥı raʿnā 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K3/13 ķubbesi gökler gibi bālā vü raʿnā hem celíl / cāy-i pāki bí-bedel bí-miśl ü bí-çūn ü çerā 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

 rāst [1] doğru, düzgün║dürüst, hak söyleyen. 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

rāst irişmemek [1] doğru varmamak, ıskalamak, hedefi tutturamamak. 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

 rāví rivayet eden. 

rāví-i ķavl-i nebí [1] Peygamber‟in sözlerinin ravisi, hadis ravisi. 

K18/18 ķušb-ı aķšāb-ı vilāyet meh-i bürc-i ʿaţamet / rāví-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ricāl 
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 ravża [1] ağacı, çiçeği, çimeni bol olan bahçe; cennet║yüce bir zatın mezarı║Eyyûb-ı 

Ensârî‟nin türbesi. 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

 rāy düşünce, tedbir. 

rāy-ı ķahr [1] yok etme/helâk etme düşüncesi. 

K34/22 bí-çāre ĥāšırını emín it emān ile / ķahr itme rāy-ı ķahruŋ ile ķahremān gibi 

rāy-ı ķahr-ı ʿömr [1] ömrünün biteceği düşüncesi, ölüm endişesi. 

K20/19 cünūd-ı ehl-i hevānuŋ belā ķafāsında / vücūd-ı pír-i dü-tā rāy-ı ķahr-ı ʿömrine dāl 

rāy-ı keśret [1] kesret fikri║vahdet düĢüncesinden uzaklık. 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

rāy-ı münír [4] aydın görüş. 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

M1/IV/4 tārík-i ġamda ķalur erāźil / zírā ki olmaz rāy-i müníri 

rāy-ı nā-revā [1] uygunsuz düşünce║art niyet. 

G172/6 ģabíbüŋ gül gibi göŋline rāy-ı nā-revā gelmez / raķíbüŋ lāleveş göŋli ķarası her zemān gitmez 

rāy-ı pādişāh [1] padişahın görüşü/kararı. 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

rāy-ı rāfıżí [1] Rafızîlerin düşüncesi, inanış biçimi║Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti 

Osman‟ın hilafetlerini kabul etmeme. 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

 rāyet sancak. 

rāyet-i fikret(i) [1] fikir(lerinin) sancağı. 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

 rāyiģa koku, güzel koku. 

rāyiģa-i šayyibe [1] güzel koku║iyi işler ve güzel davranışlar, hayır ve hasenat. 

K22/22 gülşen-i ģaķda çiçekler gibidür ehl-i kemāl / ģaţţ ider rāyiģa-i šayyibesinden dil ü cān 

 rāz [7] sır. 

Ş1/100 bilür mest-i elest olan bu rāzı / bu cevlāna dimez raķŝ-ı mecāzí 
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Ş2/165 didi bu perdeden keşf eyleme rāz / bu ķıldan degme kimse vermez āvāz 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

G274/3 n‟olaydı aġzum açmaġa mecālüm ķalmasa hergiz / ġurāb-ı āhum ile ʿāleme fāş olmasa rāzum 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

rāz-ı belāġat [1] belagat sırrı; yerli yerinde, güzel ve etkili söz söylemenin sırrı. 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

rāz-ı ĥudā [1] Allah‟ın sırları, ilahi sırlar. 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

rāz-ı ʿışķ [1] aşk sırrı. 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

rāz-ı nihān [2] gizli sır; kalpteki sır. 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

G296/2 sínemi çāk eylemesün tíġ-i ġam / fāş ola şāyed ki bu rāz-ı nihān 

rāzını açmaķ [1] sırrını açmak, sırrını söylemek. 

K27/30 dermān ķıl aŋa kim açımaz derd ile rāzını / raģm eyle aŋa kim idimez nāle vü fiġān 

 rāżí [4] rıza gösteren, kabul gösteren, razı, hoşnut. 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

Ş2/180 eger rāżí ise ol dişleri dür / baŋa bir būse ģalvālıķ gerekdür 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

rāżí olmaķ [6] razı olmak, rıza göstermek. 

K5/36 cihān içinde rıżāsına rāżí olmayanuŋ / zevālinüŋ sebebi oldı naŝŝ-ı noķŝānı 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

1.1. hoşnut olmak, razı olmak. 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

rāżí vü şākir [2] razı ve şükran dolu. 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 
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G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

 rebāb [1] sap kısmının ucunda hindistan cevizinden yapılmış basık, yuvarlak, küçük bir 

kâsesi bulunan, dize veya bir yere dayanarak çalınan saz; rübap. 

K6/3 rebābuŋ eylediler ģālini ĥarāb ü yebāb / ķurıdı cām-ı tehí gibi fāŝıķuŋ ķanı 

 recā ümit, umma, dileme, talep, hacet. 

recā(lar) eylemek, recā itmek [2] ümit etmek, ummak; talep etmek. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

recā olmaķ [1] istenmek, ümit edilmek. 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

 receb [1] Recep; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

 red(d) geri çevirme. 

red eylemek [2] reddetmek, geri çevirmek, kabul etmemek. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

M10/III/1 hem-dem olma ney gibi ehl-i hevāyı eyle red / ʿaynı ile ķıl ʿibādet-ĥāneŋi mā-beyne sed 

redd olmaķ [1] reddolunmak, geri çevrilmek, kabul görmemek. 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

 refāģiyyet [3] huzur ve bolluk içinde rahat yaşama. 

K29/8 görimez oldum refāhiyyet yüzini bir naţar / díde-i ġam-dídeme yaşum olur sedd-i sedíd 

M10/I/2 degme bir kimse göre gelmez refāģiyyet gibi / nāleler gūyā derāy-ı rıģlet-i rāģat gibi 

G66/1 elem-i ġurbet ile dilde ġam-ı fürķat var / ne sürūr ü ne ģużūr ne refāģiyyet var 

 refʿ kaldırma, giderme, hükümsüz kılma. 

refʿ eylemek, refʿ itmek [3] kaldırmak, gidermek. 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

G243/2 ʿālem-i fāníde refʿ itdi ģicābum ʿışķ-ı dost / gözüme göŋlüm gibi kevn ü mekān ģāʾil degül 

 refíķ [3]  

1. yol arkadaşı, yoldaş, arkadaş. 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 
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2. yardımcı.  

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

M8/VII /4 ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammed refíķi źāt-ı ĥudā 

 refref [1] Hazreti Muhammed‟in Miraç gecesinde üzerine oturarak Sidretü‟l-

münteha‟dan Kürsî‟ye yükseldiği yeşil yaygı. 

K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

 reftār yürüyüş, gidiş. 

reftār eylemek [1] gitmek. 

Muk7/7 ne ʿaceb yol durur ki varılmaz / esb-i fikretle eyleseŋ reftār 

 reh-ber [3] yol gösteren kimse, rehber, kılavuz. 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-ı nebí / yilken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

reh-ber olmaķ [2] rehber olmak, birinin önüne düşüp yol göstermek. 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

 reh-güźār, reh-güźer [4] geçit, yolun geçtiği yer, güzergâh. 

G45/3 reh-güźerdür bu fenā bunda muķím olmadı kes / olsa ķārūn gibi māli hem anuŋ ʿömri çü nūģ 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G295/4 şu deŋlü ĥūn-ı dil aķıtdı çeşmüm / ciger ķanıyla šoldı reh-güźārum 

G353/3 ıraġ olsun hemān ĥār-ı vücūdum reh-güźāruŋdan / fiġānumdan emín olsun cihān dārü‟l-emān olsun 

 reh-nümā [1] yol gösterici, kılavuz. 

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

reh-nümā-yı ġāziyān [1] gazilerin yol göstericisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/12 āşinā-yı evliyā vü píşvā-yı aŝfiyā / reh-nümā-yı ġāziyān ü muķtedā-yı rūzgār 

 reʾís reis, baş, önder, komutan. 

reʾís-i ʿasker-i islām [1] İslam ordusunun komutanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K9/26 muʿín-i dín-i muģammed muģíš-i baģr-i kerem / reʾís-i ʿasker-i islām ü ţıll-i yezdāní 

reʾís-i ʿulemā [1] ulemanın reisi, âlimlerin önderi║İbn-i Kemal. 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

2. imam, subaşı, gemici, dümenci gibi çeşitli meslek erbabına da bu ad verilir. 
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reʾís oġlı [1] reis oğlu, reis çocuğu║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Eyüplü Ahmet. 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

 remed [1] göz iltihabı. 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

 reml nokta ve çizgiler aracılığıyla gelecekten haber verme ilmi; remil. 

reml ķılmaķ [1] remil dökmek, nokta ve çizgiler aracılığıyla fal bakmak. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

remz-i ilāhí [1] ilahi remiz, ilahi hikmet. 

M3/IV/5 mürşid-i mevlā idi her vech ile aʿlā idi / her sözi remz-i ilāhí ŝoģbeti cān ŝoģbeti 

 renc [1] sıkıntı, eziyet, ızdırap. 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

 rencíde kırılmış, incinmiş. 

rencíde itmek [1] incitmek, kırmak. 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

 rencíde-ĥāšır gönlü incinmiş. 

rencíde-ĥāšır eylemek [2] gönlünü incitmek, ızdırap vermek. 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

G82/4 ʿālem-i fürķat bizi rencíde-ĥāšır eylemez / göŋlüme gelse ĥayālüŋ ġuŝŝa-i hicrān gider 

rencíde-ĥāšır olmaķ[3] gönlü kırılmak, incinmek. 

G153/1 āmir-i cābirlerüŋ cevrine nāţır olmazuz / ķadrümüz bilmezlere rencíde-ĥāšır olmazuz 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

 reng [2] 

1. renk║kırmızılık║letafet. 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

reng-i rūy(i) [1] yüz(ünün) rengi, yanak(larının) kırmızılığı║yüz(ünün) gönül çeliciliği, âşıklar 

arasında fitne koparması. 

Muk7/1 raģmí didükleri dil-ārāmuŋ / reng-i rūyine ʿışķ ola her bār 

2. letafet; değişik ve ilgi çekici taraf; heyecan ve estetik haz uyandıran nitelik║tat tuz. 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 
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 rengín [4] 

1. renkli, hoş, güzel, çarpıcı. Tanıklarda kelimenin “kırmızı” anlamına gönderme vardır. 

G112/4 baŋa ţulm-i saríh itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

2. kırmızı. 

G241/2 cām-ı billūr oldı gūyā keff-i dür-pāşı anuŋ / aŋa rengín destmālidür mey-i ģamrā-miśāl 

rengín itmek [1] renklendirmek, güzelleştirmek, çarpıcı hâle getirmek║kırmızı mürekkeple 

yazmak. 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

 resíd “hesap kapatıldı/ödendi/tahsil edildi” manasında hesap defterine yazılan ibare. 

resíd olmaķ [1] hesabı kapatılmak. 

K29/28 bāb-ı lušfuŋa nihāyet yoķ ne var olsa eger / defter-i cūduŋda oġlum ādemüŋ adı resíd 

 resm [8]  

1. görüntü, görünüm, şekil, suret, tasvir. 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

K25/4 beŋzerdi resmi ŝuyı ŝoġulmış degirmene / ādemleri biri birinüŋ aġzına baķar 

Ş1/20 ne dem miģrāba baķsa cān-ı bí-hūş / ķapusı resmi olur gözüme duş 

Ş2/50 šaş işigin idüben bister-i ĥˇāb / ķapusı resmi oldı baŋa miģrāb 

G109/4 gözleri ebrūsı resminden celasunlar gibi / gördügine gün gibi tíġ-i mücellāsın çeker 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

resm-i šılısm-i cism [1] beden tılsımının sureti║dış görünüş, zahir. 

G68/2 zāhidā genc-i nihān-ı çihre-i maķŝūdına / ādemüŋ resm-i šılısm-i cismidür āyinedār 

resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl [1] kemal sahiplerinin beden tılsımlarının sureti║kemal 

sahiplerinin dış görünüşleri, zahirleri. 

G99/4 görinen resm-i šılısm-i cism-i erbāb-ı kemāl / maʿrifet ırmaġınuŋ gūyā ki kūhistānıdur 

2. âdet, töre, davranış biçimi. 

resm-i lašíf [1] latif tavırlar. 

K24/36 cism-i şerífi mašlaʿ-ı ĥurşíd-i maʿrifet / resm-i lašífi menbaʿ-ı aĥlāķ-ı muŝšafā 
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resm ü erkān [2]  

1. teşrifat kaideleri. 

K9/46 ģużūr-ı şāh-ı cihānda ĥamūş ol ey dil / hemíşe ģaddüŋi bil gözle resm ü erkānı 

2. merasimle tazim║hiçbir şey eksik bırakılmaksızın ağırlanma. 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

 resūl [8] elçi, peygamber║Hazreti Muhammed. 

K9/6 naķāre resmi o bedr-i temāma beŋzer kim / benān ile iki şaķķ eyledi resūl anı 

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

K27/2 cibríldür ki geldi resūle ķanad açup / gūyā nişān-ı ģükm-i şehenşāh-ı kām-rān 

M2/I/7 resūlüŋ šoġrı yārı yaʿní aŝģābuŋ ʿalemdārı / ebí eyyūb-ı ensārí ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

resūlu‟llāh [3] Allah‟ın elçisi║Hazreti Muhammed. 

M2/I/2 dür-i baģr-i seʿādetdür gül-i bāġ-ı şehādetdür / resūlu‟llāha hem-demdür ģabíbu‟llāha maģremdür 

M3/II/6 didi seyrümde resūlu‟llāhı gördüm dün gice / gevher-i lušf-ı kelāmından baŋa ķıldı niśār 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

resūl-i kevn ü mekān [1] kâinatın peygamberi, bütün mevcudiyetin peygamberi║Hazreti 

Muhammed. 

G330/1 ĥudā-yı lem-yezel ü bí-zevāl ģaķķı içün / resūl-i kevn ü mekān ile āl ģaķķı içün 

resūl-i medení [1] Medineli peygamber║Hazreti Muhammed. 

M45/I/1 rūģ-ı aŝģāb-ı kirāmiyle resūl-i medení / ķušb-ı aķtāb-ı ʿiţāmiyle üveyse‟l-ķarení 

resūl-i muģterem [1] muhterem peygamber║Hazreti Muhammed. 

Ş2/20 resūl-i muģterem ĥatmü‟n-nebiyyín / kilíd-i maĥzen-i gencíne-i dín 

resūl-i źü‟l-minen [1] lütuflar sahibi peygamber║Hazreti Muhammed. 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

resūl sünneti [1] Peygamberin sünneti║açlıktan karnına taş bağlamak. 

K25/11 baġrına šaş baġladı mihr ile māhdan / gökler resūl sünnetin icrā ider meger 

resūlüŋ ravżası [1] Hazreti Muhammed‟in medfun bulunduğu Mescid-i Nebi‟deki kabriyle 

minber arasında kalan kısım, Ravza-i Mutahhara; doğrudan Mescid-i Nebevî için de kullanılır. 



1377 
 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

resūlüŋ türbesi [1] Peygamber‟in türbesi, Mescid-i Nebevî. 

M15/VII/3 ey resūlüŋ türbesi ey şehr-i faĥrü‟l-enbiyā / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

 reşk [2]  

1. kıskançlık. 

G217/2 ķızardı āteşe döndi leb-i rengínüŋi gördi / ķurıdı ķanı reşkinden hemān laʿl-i bedaĥşānuŋ 

2. gönlün dileği, hasret. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

 revā [11] yaraşır, yakışır, layık, müstehak; seza, caiz, uygun; vacip, makul; mahal. 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K19/9 kemāl-i ĥulķ ile miskínligi ķomaz elden / revādur aġırı altun degerse nāfe-i çín 

Ş1/133 revādur ķalʿada olsa mekānı / olur šaşlıķda şāhín āşiyānı 

Ş1/201 beşer beyt ile medģ olsa revādur / ki ol mıŝraʿ iki dest-i duʿādur 

G53/5 egilüp atı ayaġını öpdüm ey yaģyā / revādur oldum ise dāl gibi zír-i semend 

G61/3 tírüŋ revādur olsa dü-tā ķaddüme r / bu hāneķāh-ı ġamda çü pír itdi rūzgār 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

G440/2 bezm-i aġyāra varup cām-ı mey içermiş nigār / ķanlu yaşum gözüme gelse revādur mül gibi 

1.1. yakışır, yaraşır, layık║ şaşılmaz. 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

revā görmek [3] uygun bulmak, hoş karşılamak, yakıştırmak. 

G514/3 ʿayn-ı ʿāşıķda ģicāb ola revā görmezler / ĥūbdur ġonce gibi ĥūblaruŋ maģcūbı 

G290/4 cemāl-i ġayre naţar ķılmaġı revā görmez / cemālüŋi göreli díde-i cihān-bínüm 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

revā mı, revā mıdur (ki) [14] reva mıdır?║uygun düşmez, yakışmaz, yaraşmaz. 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 

K19/4 ʿazíz cānuŋı göz göre odlara atuben / revā mıdur geyesin şimdi cāme-i zerrín 

K19/16 emān kāġıdı virilmedi saŋa ţāhir / ġam-ı günāhdan olmaķ revā mı şimdi emín 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

K20/32 tevāżuʿ ile varup dār-ı ehl-i dünyāya / revā mıdur idesin ġaflet ile ķaddüŋi dāl 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

Ş2/174 vefāsın görmedük anuŋ revā mı / vefā meydānıdur gerçi maķāmı 
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G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G21/3 şāhum revā mıdur ki elüŋe ʿaŝā alup / derbānuŋ ola bir niçe ģammālete‟l-ģašab 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāra ʿadl ü dād 

G272/4 revā mı ben ķuluŋa çaķ bu deŋlü cevr itmek / benüm begüm gel e bir nüktedānı söyledelüm 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

Muk14/1 ĥayālí sen ʿacāʾib ķarnapāsın / revā mı ortadan ʿavret alasın 

 revān [4] 

1. akarcasına yürüyerek/uçarak/hareket ederek. 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

2. yürüyen, cari, geçerli. 

Ş2/33 revāndur ģükmi cümle baģr ü berre / ķılıcı ʿarşa aŝdı niçe kerre 

3. arka arkaya. 

Ş2/336 her yüzi musģaf üçer beyt ile oķınsa n‟ola / çü üçer kez oķınur sūre-i iĥlāŝ revān 

4. Revan şehri anlamı için bkz. „şehr-i revān‟ md. 

revān eylemek [1], revān itmek [1]  

1. geçirmek. 

G224/4 bāb-ı ʿademden eylemek içün beni revān / bār-ı firāķuŋ ile belümi ĥam eyledüŋ 

2. akıtmak, nisar etmek, cömertçe bağışlamak. 

K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

revān oķımaķ [2]  

1. su gibi okumak║ezberden, takılmadan okumak. 

K12/6 ŝu gibi sūre-i fetģi revān oķur ez-ber / miyān-ı maģfil-i gülşende bülbül-i şeydā 

2. su gibi okumak/çalmak║arka arkaya okumak║her bir makamdan peş peşe çalmak. 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

revān olmaķ [6] 

1. akmak. 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

1.1. akıp gitmek║göçüp gitmek║ölmek. 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 



1379 
 

1.2. akıp gitmek║meyletmek║aşka düşmek. 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

2. gitmek, yönelmek, yola koyulmak. 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

M19/VII/3 ʿ uşşāķ ile ģicāza zemānıdur ol revān 

G450/3 ķalb-i ʿadū-yı díne hemān yörenür ġubār / gāhí ki semt-i düşmene olsa revān ķoçı 

revān ŝu [2] akarsu. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

G187/2 dídār-ı yāre aķdı revān ŝu gibi göŋül / rāh-ı fenāda ķalmadı hergiz ķarārumuz 

 revāne gitmiş, giden, gönderilen, yürüyücü. 

revāne ķılmaķ [1] irsal etmek, atmak, fırlatmak. 

K21/12 iki göziyle eyledi cānān baŋa naţar / ķıldı nişān-ı síneme çünkim revāne tír 

 reviş-i keştí-i endām-ı tü ez-ĥod reften [1] “senin bedeninin gemisi (rüzgârla değil) 

kendiliğinden gider.” 

K33/2 gemiciler kemi tiryākílerüŋ muģkemisin / reviş-i keştí-i endām-ı tü ez-ĥod reften 

 revzen [10] pencere. 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

Ş1/125 ne revzendür bu revzenler ki mušlaķ / görinür anda nūr-ı pertev-i ģaķ 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

Ş2/15 hemíşe ĥāne-i cāna muʿayyen / açar revzen bu cām-ı dídelerden 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G61/2 cām-ı cihān-nümā gibi cismümde yāreler / dil ĥānesine revzen açup itdi āşikār 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minen [1] bağışlar, lütuflar sahibi Allah‟ın nuruna pencere║güzel 

sevgili. 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

 reʾy [1] 

1. düşünce, tefekkür. 

reʾy-i kerím [1] Allah düşüncesi, Allah tefekkürü║Allah korkusu. 
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M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

2. hüküm║fermanda yazılı olan hüküm║fermanın satırları. 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

 rezm [4] savaş. 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

rezm ile bezm [1] savaş ve işret. 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

 rezzāķ [1] yarattıklarına maddi manevi her türlü rızkı bolca bahşeden Allah. 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

rezzāķ-ı lā-yezāl [1] kendisine zeval bulunmayan Rezzak. 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

rezzāķ-ı maĥlūķāt-ı ʿālem [1] kâinattaki bütün mahlukları rızıklandıran Allah. 

Ş2/17 zihí rezzāķ-ı maĥlūķāt-ı ʿālem / zihí tevvāb-ı maʿŝıyyāt-ı ādem 

 rıēvān [1] Cennet‟in kapıcısı olan melek. 

K17/27 ģūr ile rıēvāna beŋzetsem n‟ola kūyuŋda kim / ģulle-i cennetle geymiş nūrdan efser livā 

rıģlet-i dārü‟ş-şifā [1] ahirete göçmek║ölmek. “dārü‟ş-şifā” “şifa bulunan yer, hastahane; bilhassa 

akıl hastahanesi” anlamlarına gelmekle birlikte tanıkta “şifa yurdu║ahiret” anlamını karşılayacak 

şekilde kullanılmıştır. 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

 rıģlet [2] göç, sefer, intikal. 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

rıģlet demi [1] sefer vakti. 

K12/24 ġırív-i kūs ile rıģlet deminde irişsün / šıbāķ-ı ķubbe-i çerĥ-ı beríne ŝít ü ŝadā 

rıģlet eylemek [1] göçmek, kalkıp gitmek, yerinden ayrılmak║mecazen ölmek. 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

 rıżā [3] memnuniyet, hoşnutluk; istek, talep. 

K5/36 cihān içinde rıżāsına rāżí olmayanuŋ / zevālinüŋ sebebi oldı naŝŝ-ı noķŝānı 
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G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G501/4 mecnūn odur ki kendüye ķayd-ı ʿaţím ide / şāhuŋ riʿāyetini gedānuŋ rıżāsını 

rıżā-yı dost [1] sevgilinin rızası, sevgilinin memnuniyeti. 

G35/3 dünyāda muķteżāmuz anuŋ muķteżāsıdur / dilde riyāż-ı cennete beŋzer rıżā-yı dost 

rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí olmaķ [1] Allah‟ın rızası ne ise razı olmak, Allah‟ın takdirine boyun eğmek. 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

rıżāsı olmaķ [1] gönlü hoşnut olmak, istediği olmak║rıza göstermek. 

G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

 rızķ [1] Allah‟ın her bir kuluna takdir ettiği nimet║varlık, mal, zenginlik. 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

 riʿāyet [2]  

1. nezaket, güler yüz gösterme, hoş tutma; tazim, hürmet║idare etme. 

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 

2. iltifat, kerem, mürüvvet. 

G501/4 mecnūn odur ki kendüye ķayd-ı ʿaţím ide / şāhuŋ riʿāyetini gedānuŋ rıżāsını 

riʿāyet bulmaķ [1] iltifata, kereme, mürüvvete mazhar olmak║iyi bir şekilde yönetilmek, emn ü 

eman içinde olmak. 

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

 ricāl [5] “recl”in çoğulu; büyükler, ileri gelenler║tasavvuf yolunda ilerleyen kimseler, 

Hak erleri. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür 

M8/VI/3 meşāyiĥ ile muŝāģib ricāle hem-dem idi / kerāmet ile kerímü‟l-ĥıŝāl ādem idi 

G289/3 mülk-i maʿnāda ricāl ile ţuhūr eyleyelüm / ŝūretā rind-i ĥarābāt ile peydā olalum 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

G425/2 ʿayn-ı ʿayānumuz gibidür ol ricāl kim / cām-ı cihān-nümālarınuŋ pası olmaya 

ricāl-i ġayb [7] tasavvufta Allah tarafından dünyayı idare etmek için görevlendirildiğine inanılan 

ermiş kişiler; gayp erenleri. 

K12/12 muʿāvenet ķıluben šurmayup yiler yopurur / ricāl-i ġayb gibi her nefesde bād-ı ŝabā 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 
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M2/V/4 açıldı cān gözi seyrümde seyrān eyledüm bir gün / ricāl-i ġayb ile māh-ı cemālin eyledi peydā 

M13/II/2 zühd ile gözden ricāl-i ġayb gibi dūr olur / ķaŝd ile ʿayn-ı ʿavāma cān gibi mestūr olur 

Ş1/182 ķıyāmet günine ķalmaz bu ģasret / ricāl-i ġaybdan olursa himmet 

G116/3 yoķluķda yoķladı biri birin ricāl-i ġayb / ĥār-ı vücūdı nār-ı tecellāya ŝaldılar 

 ridā [7] dervişlerin başlarından aşağıya salarak atkı gibi boyunlarına attıkları, yerine göre 

seccade ya da battaniye gibi kullandıkları şal. 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

M49/2 māʾí ridāsı ŝanasın āb-ı revāndur / bāġ-ı cināna 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

 rifʿat [9] yücelik, yükseklik, mevki yüksekliği, izzet. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

K28/38 gel duʿā eyle dilā dünyāda olsun müstedām / illerüŋ dest-i duʿāsı gibi anuŋ rifʿati 

M46/4 rifʿate vārid oldı emr-i şeríf / nā-gehān dergeh-i ʿadāletden 

M46/10 ölüsi dirisi anuŋ aŝlā / ĥālí olmadı híç rifʿatden 

M3/IV/1 ʿizzet anuŋ ʿizzetidür devlet anuŋ devleti / kim naŝíb oldı aŋa iki cihānuŋ rifʿati 

Ş2/323 ilet ol dergeh-i ţıll-i ĥudāya / ki oldı rifʿatine ʿarş pāye 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

rifʿatde olmaķ [5] yücede olmak, yüce mevkide olmak, izzette olmak. 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yı ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

rifʿate irmek [2] yücelik bulmak, yüce mevkiler elde etmek. 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

rifʿat ü ķadr [1] yücelik ve şeref. 
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K17/37 dāʾimā ʿālemde manŝūr ü muţaffer olasın / olduġınca rifʿat ü ķadr ile bālā-ter livā 

 rikāb [1] üzengi. 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

 rímpapa [1] Roma papası. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

rind-i cihān [2]  

1. hovarda. 

Ş1/120 niçe ʿāşıķ olan rind-i cihāna / ara yirde olur oyun behāne 

2. gözü açık, basiretli, anlayışı keskin, nüktedan. 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

rind-i ĥarābāt [2] meyhane rindi, ayyaş rind, bekri. 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

G289/3 mülk-i maʿnāda ricāl ile ţuhūr eyleyelüm / ŝūretā rind-i ĥarābāt ile peydā olalum 

rind-i mey-perest [1] şarabı çok seven ve çok şarap içen rind, içkiden başını alamayan rind, ayyaş 

rind, bekri. 

G326/2 bir rind-i mey-peresti imāmü‟l-hümām ider / cām-ı cihān-nümāyı yapanlar türābdan 

rind-i şāhid-bāz [u] ķattāl [1] yedi belâ, eli kanlı, ayyaş kulampara. 

Ş1/186 ķanı bir rind-i şāhid-bāz [u] ķattāl / alaydı cānı gibi anı fi‟l-ģāl 

 rindāne [2] rindmeşrep. 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

 risālet resullük, elçilik, peygamberlik. 

risālet bürcinüŋ ĥurşídi [1] risalet burcunun güneşi║Hazreti Muhammed. 

M2/IV/5 risālet bürcinüŋ ĥurşídi āmennā ve ŝaddaķnā / nüzūl itdi bu māhuŋ menziline oldı mihmānı 

risālet şāhınuŋ nāʾib-menābı [1] risalet padişahının vekili║İslam halifesi║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

Ş2/31 sipihr-i din ü devlet āfitābı / risālet şāhınuŋ nāʾib-menābı 

 ríş sakal. 

ríş-i ķalender [1] kalender dervişinin (olmayan) sakalı. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

 rişte [1] ip. 
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G195/3 neden ŝaķınmaya benden ģayātı riştesini / ʿadūya ŝūret-i vicdānum oldı çün mıķrāż 

rişte-i naţm [1] nazım ipi, şiir ipi. 

G454/5 rişte-i naţmına dizmiş gözyaşı gevherlerin / söz ile yaģyā gibi dünyāya nāţım gelmedi 

rişte-i ʿömr [1] ömür ipi. 

G509/3 rişte-i ʿömrümi miķrāż-ı ecel kesmişdür / ķalmadı meyl-i dilüm ʿāleme ķašʿā şimdi 

rişte-i šūl-i emel [1] uzun emel ipi, bitmez tükenmez arzu ipi. 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

 rivāyet bir sözü veya haberi nakletme, aktarma. 

rivāyet olmaķ [1] anlatılmak, aktarılmak, söylenmek. 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

 riyā [6] ikiyüzlülük, mürayilik. 

G501/1 gel šavķ-ı laʿnet itme riyāset riyāsını / aldanma alma boynuŋa dünyā belāsını 

1.1. ikiyüzlülük, mürayilik║ibadeti Allah için değil gösteriş olsun diye yapmak. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

G113/4 reʿāyet eyleseler ʿāşıķa ŝafā sürmez / zemāne şeyĥi riyā ile kibriyā gözler 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

riyā esbābı [1] riya vasıtaları║cüppe ve sarık. 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

 riyāset [1] reislik, beylik; yöneticilik, hükümet. 

G501/1 gel šavķ-ı laʿnet itme riyāset riyāsını / aldanma alma boynuŋa dünyā belāsını 

 riyāż [1] “ravża”nın çoğulu; bahçeler║cennet bahçeleri. 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

riyāż-ı cennet [2] cennet bahçeleri. 

G35/3 dünyāda muķteżāmuz anuŋ muķteżāsıdur / dilde riyāż-ı cennete beŋzer rıżā-yı dost 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

riyāż-ı ravża [1] cennet gibi türbe║Eyüp Sultan Türbesi. 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

 riyāżet [5] nefsi terbiye etmek ve ahlâkı güzelleştirmek için az yiyip az uyumak, çok 

ibadet etmek ve dünya nimetlerinden sakınmak; manevi perhiz. 
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K14/2 māh-ı rūze ireli oldı riyāżetle naģíf / göklere uçdı melekler gibi açdı per ü bāl 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

riyāzet çekmek [1] riyazete “katlanmak”. 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

rūbāh tilki. 

rūbāh-ı fitne [1] fitne tilkisi. 

K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

 rū-be-rū [1] yüz yüze║yüzüne karşı, karşısında. 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

 rūd ırmak. 

rūd-ı seríʿü‟l-vürūd [1] süratle akarak gelen ırmak. 

G166/3 göz yaşı aķdı saʿy ü semāʿ ü ŝafā ile / deryāya geldi rūd-ı seríʿü‟l-vürūdumuz 

 rūģ [7]  

1. insan ve hayvan vücuduna hayatiyet veren öz, tin, can.  

K16/23 meh-i rūze gibi ķadre irişdi bir gice rūģum / felek āyínesinde eyledüm seyrümde seyrānı 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

K29/2 rūģumuz mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā / göŋlümüz vírāne min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G80/3 ʿālem-i ŝūreti ķoyup sālik-i rāh-ı ʿışķ olan / maʿní yüzinde rūģını hem-dem-i muŝšafā ider 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 

rūģ-ı aŝģāb-ı kirām [1] şerefli ashabın ruhları. 

M45/I/1 rūģ-ı aŝģāb-ı kirāmiyle resūl-i medení / ķušb-ı aķtāb-ı ʿiţāmiyle üveyse‟l-ķarení 

rūģ-ı enbiyā [1] peygamberlerin ruhları. 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

rūģ-ı ķuds [1] mukaddes ruh, Cebrail. 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 
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rūģ-ı ķudsí [2]  

1. mübarek ruh. 

G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

G411/5 rūģ-ı ķudsílerle seyr eylerdüm ey yaģyā velí / bir belā olmış durur ķayd-ı ģayātum cānuma 

2. Cebrail. 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

rūģ-ı mecrūģ [1] yaralı ruh. 

G66/4 rūģ-ı mecrūģa devādur dil-i bímāra şifā / ŝoģbet-i ŝofí-i ŝāfíde ʿaceb ģikmet var 

rūģ-ı muģammed [1] Hazreti Muhammed‟in ruhu. 

M8/VII /4 ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammed refíķi źāt-ı ĥudā 

rūģ-ı muŝavver [3] tasvir edilmiş ruh, suret bulmuş ruh. 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G479/1 gel e ey rūģ-ı muŝavver gel e ey cān kesi / bizi bí-cān idüben gitmege itme hevesi 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

rūģ-ı mübārek [1] mübarek ruh, pak ruh. 

M7/VII/8 cennetde aŋa menzil-i maģmūd ola maķām / rūģ-ı mübārekine taģiyyāt ile selām 

rūģ-ı mücerred [1] soyut ruh, bedenlenmemiş ruh. 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

rūģ-ı pāk [2] temiz, lekesiz, mukaddes ruh. 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

rūģ-ı revān [8] revan ruh, yürüyen ruh; insan uykudayken bedeninden ayrılarak misal âleminde 

gezdiğine, öldüğünde Arş‟a yükseldiğine inanılan ikinci ruh║latif sevgili. 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun 

M20/I/4 şāhín baķışlu yārümi rūģ-ı revānumı 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G278/1 bildi gelicek ķarşu çıķar şevķ ile cānum / kendüye çıķarın bilür ol rūģ-ı revānum 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G411/2 ġuŝŝadan öldüm ben ol rūģ-ı revānum cevr idüp / ķorķarın maģşer güninde daĥı gelmez yanuma 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G476/2 bu yiter baŋa ki tābūtumuŋ öŋince benüm / gidesin rūģ-ı revān gibi bedenden ileri 
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rūģ-ı yaģyā [1] Yahya‟nın ruhu. 

Ş1/206 bu dem kim naķl ide beytü‟l-fenādan / aŋalar rūģ-ı yaģyāyı duʿādan 

rūģı aŝlına rücūʿ itmek [1] ruhu aslına dönmek║ölmek. 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

rūģı revān olmaķ [1] ruhu feda olmak, canı feda olmak. 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

rūģı şād olmaķ [1] sevineceği bir şeyle ruhu memnun olmak. 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

rūģını iģyā ķılmaķ [1] ruhunu şad etmek. 

G509/1 gelicek ķabrüme ol laʿli mesíģā şimdi / bir duʿā ile ķıla rūģumı iģyā şimdi 

rūģum [1] “ruhum, canım, bana hayat verenim”; sevgiliye yöneltilen bir hitap. 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

2. bir şeyin en önemli noktası, öz. 

rūģ-ı kelām [1] sözün işaret ettiği en önemli noktalar, sözün özü. 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun 

 ruĥ [2] yanak/yüz. 

G23/2 kāküli sevdāsı ruĥı ģasreti / göŋlümüŋ eglencesidür rūz ü şeb 

G214/3 degül gök destmāl ol ʿaks-i dūd-ı āh-ı ʿāşıķdur / ruĥı āyínesinde görinür ol māh-ı ġarrānuŋ 

ruĥ-ı aʿdā [1] düşmanların yüzü║korkudan nilüfer gibi sararmış yüz. 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / nite ki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

ruĥ-ı cānān [3] sevgilinin yanağı/yüzü. 

Ş1/3 ruĥ-ı cānān virür dünyāya behcet / ider bu yüzden ol iţhār-ı ķudret 

Ş2/107 leb-i deryā ruĥ-ı cānāna beŋzer / bedenler cümle-i dendāna beŋzer 

Ş2/108 ruĥ-ı cānāndan mihr ola ŝanmış / hevāya uyuben ŝuya šayanmış 

ruĥ-ı rengín [1] kırmızı yanak. 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

 ruhbān [1] “rāhib”in çoğulu; rahipler, ruhban sınıfı. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

 ruĥsār [2] yanak; çehre, yüz. 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 
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 rūm [14] Anadolu, Osmanlı. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

Ş2/334 baģr-i eşʿār ile iskender-i devrān oldum / rūma bir baģr aķıtdum ki bulınmaz pāyān 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G87/1 ĥašš-ı ruĥı ki fitne-i mülk-i cemālidür / gūyā ki rūm içinde belürmiş celālídür 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

G467/1 lāyıķ mıdur tırāş idesin ol ĥaš-ı teri / rūmuŋ yüzi ŝuyıdur efendüm yeŋiçeri 

G503/4 sulšān-ı rūģ-ı pāküm fetģ-i vilāyet eyler / rūma teveccüh itse göz yaşınuŋ sipāhı 

rūm deryāsı [2] Rum denizi, Karadeniz.? 

K16/17 geyimlü ʿasker-i manŝūrı ile šoldı her cānib / aķıtdı rūm deryāsın girü iskender-i śāní 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

rūm ebdāli [2], rūm ili ebdāli [1] Rum abdalı. “abdalân-ı Rûm” adı verilen kalender dervişleri. 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

G467/5 baģr-i fenāda ġayrileri yüze gelmesün / šutsun cihān yüzini ķamu rūm erenleri 

rūm ili, rūm illeri [2] Osmanlı║(Yahya‟nın Rumelili olması yönüyle) Rumeli, Balkan şehirleri. 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

rūm ili şeh-bāzı [1] Rumeli yiğidi. 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

rūm ili šaķyesi [2] Rumeli takkesi. Kaynaklarda tesadüf edilememekle birlikte, tanıklardan 

hareketle Rumeli yöresine özgü, orta/alt sınıf halkın kullandığı, iki yanında kanada benzer 

çıkıntıları olması muhtemel bir takke çeşidi olduğu söylenebilir. 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 
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G428/3 ķoyun celeplerine döndürme kendüzüŋi / rūm ili šaķyesiyle ey ebleh-i zemāne 

rūm oġlı [1] Rum oğlu, Rum çocuğu; Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

rūm sulšānı [1] (Doğu) Roma sultanı. 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

rūmuŋ nigehbānı [1] Osmanlı‟nın (manevi) muhafızı║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/IV/6 ķulı ķurbānıyuz ʿālemde olsun himmeti ģāżır / belí bu āĥiret sulšānıdur rūmuŋ nigehbānı 

 rumģ mızrak, kargı. 

rumģ-ı ġāziyān [1] gazilerin mızrağı. 

K15/7 ģażret-i mūsā ʿaŝāsı gibi rumģ-ı ġāziyān / görinür ʿayn-ı ʿadūya ejdehā-peyker livā 

 rūmí [2]  

1. Osmanlı. 

G436/1 güzel oldur ki kemāl ehli ola rūmí ola / rind ola ģāl bile meśʾele maʿlūmı ola 

2. (Rumi kalkanlara benzer şekilde) yüzeyi düz, oval-dikdörtgen şekilli║stilize edilmiş bir Türk 

süsleme motifi. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

 rumūz “remz”in çoğulu; remizler, işaretler, üstü kapalı olarak ifade edilen gizli anlamlar. 

rumūz-ı ʿışķ [1] aĢkın remizleri, aĢkın gizli manaları. 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rumūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

rumūz-ı lí maʿa‟llāh [1] “Benim Allah ile…” (“Benim Allah ile öyle anlarım olur ki ne mukarreb 

bir melek ne de bir nebi o yakınlığı elde edememiştir.”) hadisinin ifade ettiği gizli anlamlar. 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

 rū-siyāh [2] yüzü kara. 

1. kötü işler işlemiş olan, günahkâr. 

Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

2. ayıplanmış, rüsva║nasipsiz, itibarsız, hakir. 

G51/5 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan miskín / iki cihānda olur rū-siyāh niteki dūd 

 rūşen [4]  

1. aydınlık, ışıl ışıl║güzel, ziynetli║ferah, şen. 
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M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

rūşen olmaķ [1] aydınlanmak, ışıkla dolmak║açılmak, ferahlık bulmak. 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

2. parlak. 

Ş2/22 yaķaldan şerʿ ile rūşen çerāġı / eridi ehl-i küfrüŋ baġrı yaġı 

3. belli, zahir, aşikâr. 

rūşen delíl [2] apaçık delil. 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

G419/6 ehl-i ʿışķa şemʿ-i bezm-ārā yiter rūşen delíl / başını kesseŋ dimez rāzını ķašʿā kimseye 

 rūşenā aydınlık, parlaklık; belirginlik. 

rūşenā bulmaķ [1] ışığa kavuşmak, aydınlanmak║gözü aydın olmak║belirgin hâle gelmek. 

K24/46 pāy-i semendüŋ irgüreli göklere ġubār / çeşm-i sitāre buldı cihān içre rūşenā 

 rūşen-beyān [1] açık ifadeli, fasih. 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

 rašab [1] hurma. 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

 rūy yüz, yüzey. 

rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ [1] suyun yüzeyine elif (ا) yazmak. 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

rūy-i ʿālem [1] yeryüzü, dünya║etraf. 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

rūy-i ʿālemüŋ görür gözi [1] yeryüzünün görür gözü║herkesin kıymetlisi. 

Ş2/215 bu rūy-i ʿālemüŋ görür gözidür / daĥı nev-reste bir körpe ķuzıdur 

rūy-i bení aŝfar [1] Asferoğullarının yüzleri (gibi sarı/çil çil). 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

rūy-i cānān [1] sevgilinin yüzü. 

K9/16 benüm gibi naţar idince rūy-i cānāna / fiġāna başladı çāk eyledi giríbānı 

rūy-i celāl [4] celal yüzü, hışım yüzü, mehabet yüzü. 
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K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

G266/2 çihresinde cemʿ olur rūy-i celāl ile cemāl / altun üsküfle ķaçan seyr ide ol meh-manţerüm 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

rūy-i celāl ile [5] celal yüzüyle, hışımla, mehabetle. 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

M38/II/1 söylese rūy-i celāl ile cilā-yı rūģ olur / derdmendine cefā ķılsa şifā-yı rūģ olur 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 

G404/6 devlet ayaġına gelür anuŋ ki sevdügi / ʿarż-ı cemāl ide gele rūy-i celāl ile 

rūy-i celāl ile baķmaķ [2] hışımla bakmak. 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün  

rūy-i çemen [1] çimenliğin “yüz”ü/yüzeyi. 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

rūy-i dil-küşā [1] (seyri) insanın içini açan yüz. 

Ş2/264 n‟ola rūm olsa rūy-i dil-küşāsı / gözi aydındur ebrūsı ķaresi 

rūy-i ehl-i kemāl [1] kemal sahiplerinin yüzleri. 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

rūy-i fenā [1] fena yüzü, yokluk yüzü║ölüm. 

M8/VII/1 sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

rūy-i gülşen [2] gül bahçesinin “yüz”ü/yüzeyi. 

K13/12 rūmí yapraķlarla rūy-i gülşenin resmin görüp / birinüŋ naķşında ģayrān ķaldı biŋ naķķāş-ı çín 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

rūy-i maʿnāda [1] mana yüzünde; gerçekte. 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

rūy-i mübārek [1] mübarek yüz, nurlu yüz. 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

rūy-i nā-dān [1] cahil, bilgisiz, kaba kimselerin yüzü(ne karşı). 

G246/3 rūy-i nā-dāna açılma söyleme virme cevāb / gel kitāb-ı ģaķ gibi rāz-ı ĥudāya maĥzen ol 

rūy-i niyāz [1] yalvarıp yakarmak üzere (yere sürülen) yüz. 

G433/1 dil-ber ki nāz ü şíve ile dil-nevāz ola / her yire kim ķadem baŝa rūy-i niyāz ola 
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rūy-i semā [1] gök “yüzü”. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

rūy-i serdini göstermek [1] sert/soğuk yüzünü göstermek. 

M7/I/6 āfet irüp çiçeklere yumıldı gözleri / gösterdi rūy-i serdini mirʾāt-ı āsümān 

rūy-i siyāh [3] kara yüz. 

1.1. kara yüz║karanlık çehre, abus surat. 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

1.2. kara yüz║esmer çehre. 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

1.3. kara yüz║günahkârlık║günahkârlıktan kaynaklanan mahçubiyet. 

G63/3 ŝalāģ ü zühdümüŋ āyínesinde görinen ancaķ / ģicāb-ı çihre-i maķŝūd olan rūy-i siyāhum var 

rūy-i ŝulģ ile ceng [1] sulh yüzüyle savaş; göstermelik savaş. 

M6/VII/2 biri birine o dem nízeler ģavāle idüp / miyān-ı bezmde olurdı rūy-i ŝulģ ile ceng 

rūy-i ŝulģ ile ceng itmek [2] sulh yüzüyle savaşmak; yalandan savaşmak, çekişerek cilveleşmek. 

Ş1/172 olur peyk-i viŝāli atduġı seng / bizümle rūy-i ŝulģ ile ider ceng 

K14/29 nice ĥoş ʿālem olur her kişi maʿşūķı ile / rūy-i ŝulģ ile ider eyler ise ceng ü cidāl 

rūy-i tevāżuʿ ile [1] tevazu yüzüyle, tevazu göstererek║selam için başını eğerek. 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

rūy-i yār [2] sevgilinin yüzü. 

Ş1/1 göŋül göziyle rūy-i yāri gözle / baķup āyíne-i dídārı gözle 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

rūy-i ţāhir [1] zâhir yüzü║Allah‟ın varlığının tecellisiyle aşikâr olduğu görünen âlem. 

G360/2 enhār gibi ardı kesilmez meʿārifüŋ / mevc urdı rūy-i ţāhire baģr-i kemāl-i hū 

rūy-i zemín [2] yeryüzü, yer. 

K19/32 eyā seĥā vü ʿašā issi āfitāb-ı kerem / żiyā-yı cūd-ı vücūduŋla toldı rūy-i zemín 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

rūy-i zíbā [2] güzel yüz. 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G280/6 ġuŝŝadan gerçi ķararmışdur göŋül āyíneveş / cānum içre yir eyler rūy-i zíbālar benüm 

rūyi yirlere depülmek [1] tepilerek yüzükoyun düşürülmek; tartaklanmak. 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 
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rūyini ĥāk-i ķadem eylemek [1] yüzünü ayak toprağı eylemek║ayaklarına kapanmak. 

G257/4 eyledüm rūyumı seccāde gibi ĥāk-i ķadem / ne ķılalum yüzüme baŝmaġa ķılmaz iķdām 

 rūz [1] gün, gündüz. 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

rūz-i cemʿiyyet [1] toplanma günü║sefer için toplanılan gün. 

K15/12 rūz-i cemʿiyyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

rūz-i ezel [2] ezel günü, Kalubela. 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-i ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

rūz-i firāķ-ı dil-ber [1] sevgiliden ayrılık günü. 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-i firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

rūz-i fürķat [1] ayrılık günü. 

M15/I/3 geldi rūz-i fürķat oldı kūs-i rıģlet istimāʿ / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

rūz-i ġazā [4] gaza günü. 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-i ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

K11/16 gāh açar iģsān elini ģayder-i kerrārveş / gāh olur rūz-ı ġazā ķudret elinde źü‟l-feķār 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

rūz-i ģisāb [1] hesap günü, mahşer. 

K22/30 ölmedin rūz-i ģisābı gözümüz gördi bizüm / konmadı çihremüze bār-ı ġubār-ı ʿiŝyān 

rūz-i ʿíd [3] bayram günü. 

K14/4 rūz-i ʿíd oldı perí yüzlüler ile görişüp / merģabā ķıldı mübārek elin uzatdı hilāl 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-i ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 

rūz-i ķıtāl [3] savaş günü. 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-i ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

rūz-i ķıyāmet [6] kıyamet günü. 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-i ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

M7/I/2 encüm gibi dökildi yire berg-i şāĥsār / rūz-ı ķıyāmet irdi gülistāna nā-gehān 
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G23/6 rūz-i ķıyāmetde öle dirile / cān gibi yaģyā anı ide šaleb 

G354/2 ʿālemi rūz-i ķıyāmet gibi bí-hūş eyledüŋ / āfet-i devrānısın ĥalķuŋ belā-yı cānısın 

G399/3 eyvāh eger ki rūz-i ķıyāmetde bir kişi / kendüzini eyü ŝanur iken yaman çıķa 

rūz-i ķıyāmet olmaķ [1] kıyamet günü olmak, kıyamet günü gibi gelmek. 

G315/4 ādeme rūz-i ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

rūz-i ķıyāmeti ķoparmaķ [1] kıyamet gününü koparmak, kıyameti getirmek. 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

rūz-i maģşer [4] mahşer günü. 

K8/4 gitdi fí-nār-ı cehennem kimse bilmez ķandedür / rāfıżí cumhūrı görince bu rūz-ı maģşeri 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

G222/5 niyyetüm budur ki yaģyā gibi ölem dirilem / rūz-i maģşerde daĥı elden ķomayam dāmenüŋ 

G481/3 keremüŋden beni nā-ģaķ yire öldür tā kim / rūz-ı maģşerde elümden ķomayam dāmenüŋi 

rūz-i maģşer olmaz mı [1] “mahşer günü gelmeyecek mi?” 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

rūz-i memāt [1] ölüm günü. 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler 

rūz-i meŝāf [1] savaş günü. 

Ş2/34 šolar rūz-i meŝāfı içre her gāh / ŝadā-yı āyet-i naŝrun mina‟llāh 

rūz-i miģnet [2] mihnet günü, mihnet içinde geçen zaman, zor gün. 

K29/11 ģālüme raģm eyleyüp bir mürşid-i kāmil benüm / ķıldı rūz-i miģnetüm iģsān ile nev-rūz ü ʿíd 

Muk9/1 rūz-ı miģnetde görenler didiler iskenderi / hey diríġā dār-ı dünyādan dürildi defteri 

rūz-i rezm [1] savaş günü. 

K14/27 rūz-i rezm içre ele alsa kemānın her bār / bir oķ atım yire ider fetģ ü ţafer istiķbāl 

rūz-i rıģlet [1] göç günü, sefer günü. 

M15/VII/1rūz-i rıģlet oldı gitdüm şām-ı ġurbetden yaŋa / yola düşdüm nāle vü āh ile mānend-i ŝabā 

rūz-i ŝıyām-ı ʿām [1] herkesin oruç tuttuğu gün; Ramazan günü. 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur 

rūz-i şādí [1] mutluluk günü. 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-i şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

rūz-i viŝāl [6] vuslat günü. 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 
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G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G242/5 bir ten mi var ki ʿışķ ile ķurbānuŋ olmasun / bir cān mı var ki rūz-i viŝāle adaķ degül 

G258/1 gice gündüz aġların rūz-i viŝāli görmedüm / niçe günlerdür ki ol ķaşı hilāli görmedüm 

G313/2 bilmezin rūz-i viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-i viŝālini recālar eylerin 

rūz ile şebi bir olmaķ [1] gecesi gündüzü bir olmak. 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

rūz ü şeb [9] gece gündüz║sürekli, her zaman, daima. 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķameti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

M7/V/2 ķanı o dem ki rūşen idi göŋlümüz evi / mihr-i ruĥuŋla māh-ı cemālüŋle rūz ü şeb 

M45/IV/1 ģażret-i ĥıżr-ı nebí kāfile-sālāruŋ ola / rūz ü şeb ġāyib erenler ki nigehdāruŋ ola 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G23/2 kāküli sevdāsı ruĥı ģasreti / göŋlümüŋ eglencesidür rūz ü şeb 

G362/2 ģasret-i dídāruŋ ile aġlamaķdan rūz ü şeb / ʿaynına āb-ı ģayātuŋ indi cānā kara ŝu  

rūzını şām itmek [1] gündüzünü akşama/geceye çevirmek║iyi ve mutlu hâline son vererek derde, 

ızdıraba düşürmek. 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

 rūze oruç. 

rūze-i hecr [1] ayrılık orucu. 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

 rūzgār [15] 

1. rüzgâr, yel. 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gökyüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

M19/III/3 bu rūzgār öŋince giden zümre-i seģāb 

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G453/1 āhum geçen gice baŋa bir rūzgār idi / yārüŋ maģallesinde vücūdum ġubār idi 

G273/4 rūzgār ile dü-tā oldı nihāl-i bedenüm / āĥir-i māh gibi ġāyet ile alçaldum 

1.4. rüzgâr║(geçen) zaman. 
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K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

2. zaman. 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G221/4 ĥāk idi aŝluŋ aŋa māʾil olup hemçü nihāl / rūzgār ile diríġā iki ķat oldı belüŋ 

3. felek, baht. 

K28/5 šutdı bu lušf issi ĥurşíd-i seʿādet ʿālemi / rūzgāruŋ nā-bedíd oldı o bārid ŝūreti 

K28/27 ĥār-ı rāh-ı gülşen-i dehri göçürdi rūzgār / ķavm-i ʿādı nitekim bād-ı fesād-ı şirreti 

M7/IV/1 ol nev-cüvānı genc-i nihān itdi rūzgār / ʿayn-ı ʿıyāna ķabri anuŋ oldı perdedār 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

rūzgār-ı hicrān [1] ayrılık rüzgârı║ayrılıkla geçen zaman. 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

rūzgārı murādınca geçmek [1] zamanı muradınca geçmek; her zaman gönlünün istediği şekilde 

yaşamak. 

Ş1/68 kişinüŋ elde olsa iĥtiyārı / murādınca geçerdi rūzgārı 

 rükn bir şeyin temel direği, en sağlam yönü. 

rükn-i rekín [1] sağlam temel direği. 

K19/29 ʿitāb-ı nehyi ķamu münkirāna sedd-i sedíd / ĥišāb-ı emri anuŋ ķaŝr-ı şerʿe rükn-i rekín 

 rükūʿ [1] namazda öne eğilme hareketi║boyun eğiş, kulluk. 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

rükūʿ itmek [1] rüku etmek, namazda öne eğilmek║karanfilin sevgilinin salınışıyla sallanırken 

öne doğru eğilmesi. 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

rükūʿa varmaķ [1] rükuya varmak, namazda öne eğilmek. 

Ş1/22 rükūʿa varduġınca cism-i muʿtād / selāmın alduġımı eylerin yād 

rükūʿ u secde [1] rüku ve secde; rükuya eğilme ve secdeye kapanma║bütün mahlukatın ibadet 

üzere olması. 

Ş1/92 yüri var cān gözini eyle bídār / rükūʿ u secde durur her ne kim var 

rükūʿ u secde içinde olmaķ [1] rüku ve secde içinde olmak; sürekli rüku ve secde eder durumda 

olmak║bütün mahlukatın ibadet üzere olması. 
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K19/22 ġam-ı günāh ile sen ne günüŋe šurursın / rükūʿ u secde içinde ola semā vü zemín 

rükūʿ u secde vü ķıyām itmek [1] rüku, secde ve kıyam etmek; rükuya eğilmek, secdeye 

kapanmak ve kıyam etmek║bütün mahlukatın ibadet üzere olması. 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

 rüstem [3] Firdevsî'nin Şehnâme‟sinde adı geçen ünlü pehlivan ve savaşçı. Klasik şiirde 

kahramanlık ve yiğitlik sembolüdür. 

rüstem ü cem [1] Rüstem ve Cemşid║Şah İsmail‟in ülkesinin kahramanlık ve ihtişam timsalleri. 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

1.1. Rüstem gibi yiğitler. 

K9/28 kemíne çākeri cem bendesi niçe rüstem / ķapusı ķulı ķırım ĥānı mıŝr sulšānı 

rüstem-i śāní [2] ikinci Rüstem║Rüstem Paşa. 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

rüstem-i zāl [5] Zâl oğlu Rüstem. 

K14/25 ķapusı ķulıdur iskender ü dārā vü ķubād / bendesi bendesidür ĥusrev ile rüstem-i zāl 

║nefs. 

G276/5 mārını öldürdüm ārām eyledüm emmārenüŋ / rüstem-i zāli il ortasında pā-māl eyledüm 

1.1. Zâl oğlu Rüstem║korkusuz, gözüpek yiğit. 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

G400/3 merd ise meydāna gelsün rüstem-i zālem diyen / cānı var ise šutışsun āteş-i hicrān ile 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

 rüsūm “resm”in çoğulu; resimler, suretler, görünümler. 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

rüsūm-ı cām [1] cam resimleri║Süleymaniye Camii‟nin renkli cam bezemeleri. 

K4/17 rüsūm-ı cāmları śābitāt-ı çerĥ-i berín / bu zíneti görenüŋ ʿayn-ı ʿaķlı ģayrāndur 

 rüsvā rezil, kepaze, ayıpları ortaya dökülmüş kimse. 

rüsvā-yı ʿışķ [1] aşk rüsvası, aşkla rezil rüsva olan, ardan namustan geçen. 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

 rüşvet bir görevlinin bir işte yasadışı kolaylık, çabukluk ya da öncelik göstermek 

suretiyle menfaat sağladığı kimselerden aldığı para ya da hediye. 
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rüşveti bābındaki keśret [1] rüşveti kapısındaki kalabalık║irtişa ile gördüğü işlerin çokluğu. 

M9/VI/4yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

rüşvet altunı cemʿ itmek [1] rüşvet altını toplamak, rüşvet altını istiflemek. 

M9/III/3 rüşvet altunını cemʿ itmek idi işi hemān / derdmend eyler idi encüm-i naĥs ile ķırān 

 rüʾyā [3] rüya, düş. 

M6/II/3 irişmedin daĥı bu mıŝr-i ʿizzete niçe kez / görürdi yūsuf-ı devr-i zemāne rüʾyālar 

M22/V/1 ʿālem-i vuŝlat ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi / pāydār olmaz diríġā bí-vefā dünyā gibi 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

rüʾyāda görmek [1] rüyada görmek║(rüyada görüp) âşık olmak. 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

 

  



1399 
 

3.4. -S/Ś/Ŝ- 

 sāʿat [1] saat║saatlik. 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

 ŝabā [19]  

1. sabaha karşı kuzeydoğudan hafif hafif esen serin, hoş, latif rüzgâr; tanyeli. 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

K24/37 düşmişlerüŋ elini alur iltifāt ile / gūyā ġubār-ı rāhı ider ķaldurur ŝabā 

K34/2 keyfiyyet-i maģabbet ile ģāleti olan / cūşa gelür ŝabā ile berg-i ĥazān gibi 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G429/3 ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme / ŝabāveş ĥāne-i nā-dāna girme 

G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

G485/5 ŝabā öŋince giden ebr-i nev-behār gibi / cemeller ile raģíl olduġını gördüŋ mi 

ŝabā-yi āh [3] ah sabâsı. 

G262/4 ŝabā-yi āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

G391/1 ŝabā-yi āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G447/3 ol şeh-süvāruŋ atı öŋince yayan olup / gitdüm ŝabā-yı āh ile berg-i ĥazān gibi 

ŝabā-yi ʿışķ [1] aşk sabâsı. 

G173/5 muģibb-i ehl-i ʿirfānuz ġubār-ı rāh-ı merdānuz / ŝabā-yi ʿışķ ile rifʿatdeyüz ʿālí-cenābuz biz 

ŝabā-yi maʿdelet [1] adalet sabâsı║(Kanuni Sultan Süleyman‟ın) sabâ yeline benzeyen adaleti. 

K4/36 ŝabā-yi maʿdeletidür müfettiģü‟l-ebvāb / şuʿāʿ-ı lušfı cihāna delíl ü bürhāndur 

ŝabā-yi nār-ı şevķ [1] şevk ateşini (harlayan) sabâ. 
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G100/1 cihāna sāķí-i cām-ı maģabbet laʿl-i nābuŋdur / ŝabā-yi nār-ı şevķüm şíve-i nāz ü ʿišābuŋdur 

ŝabā-yi nāz [1] naz sabâsı. 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

2. musikide bir makam adı. 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

 ŝabāģ günün başlangıcı, sabah. 

ŝabāģa degin [1] sabaha kadar. 

K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

 ŝābıķā [1] geçmişte, önceden. 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

 ŝabí [1] sabi, küçük çocuk. 

K20/5 hevāŋa tābiʿ olup ebr-i nev-behār gibi / nuķūş-ı ʿāleme olma ŝabí gibi meyyāl 

 śābit-ķadem [1] ayağını yere sağlam basan║kararında sebat eden, verdiği sözden ve 

karardan dönmeyen. 

G37/1 śābit-ķadem oldur kim mihrüŋle ola bāʿiś / yüz ģādiśe olursa mihrüŋle ola ģādiś 

śābit-ķadem olmaķ [1] ayağını yere sağlam basmak, yerinden ayrılmamak║kararında sebat 

etmek, verdiği sözden ve karardan dönmemek. 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

 śābitāt [2] gökyüzünde sabit duran yıldızlar, sabiteler. 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-i nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

śābitāt-ı çerĥ-i berín [1] yüce felekteki sabit yıldızlar. 

K4/17 rüsūm-ı cāmları śābitāt-ı çerĥ-i berín / bu zíneti görenüŋ ʿayn-ı ʿaķlı ģayrāndur 

 ŝabr [6] dayanılması zor olay ve durumlara şikâyet etmeden dayanma gücü, sabır, 

tahammül. 

G60/2 ne bir yirde ķarārum var ne elde iĥtiyārum var / ne ŝabra ķābiliyyet var ne ʿışķumdan ferāġat var 

G250/3 dünyādan eyleyem gibi cān virüben sefer / oldı firāķ-ı dil-ber ile ŝabr işi temām 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

G322/2 ŝabr ise olduġınca derd ise bí-nihāyet / cānān ise bayaġı cevr ü cefā ke-mā-kān 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 
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ŝabr itmek [7] sabretmek, dayanmak, tahammül etmek. 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

Ş1/42 cefāya ŝabr iden ŝādıķlar içün / bu dünyādan geçen ʿāşıķlar içün 

G65/1 ġāyet güzel görinür fürķat güninde dil-ber / ŝabr idimez firāķa aġlar bu díde-i ter 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G289/2 ĥār ü ĥas gibi el üzre šutalum nā-dānı / cevrine ŝabr idelüm ʿışķ ile deryā olalum 

G396/3 göz görür göŋül sever cevr ü cefāya ŝabr ider / göz hemān ʿayn-ı ʿanā göŋül belādur ʿāşıķa 

ŝabr-ı cemíl [1] güzel sabır; dışarıdan bakıldığında musibet gibi gözüken durumların ilahi nizam 

için gerekli olduğunu ve Allah‟tan geldiğini bilerek şikâyet etmeden katlanma. 

G485/3 resūle vāķiʿ olan mācerāyı bildüŋ mi / belāya ŝabr-ı cemíl olduġını gördüŋ mi 

ŝabr-ı eyyūb [1] yedi yıl içerisinde mallarını, evlâtlarını, eşinden başka bütün dostlarını ve 

yakınlarını kaybettiği, şeytanın hilelerine uğradığı, nihayet vücudundaki yaralardan kurtlar 

düşecek kadar beden sağlığını kaybettiği hâlde sabretmekten ve şükretmekten vazgeçmeyen 

Hazreti Eyyûb‟un darb-ı mesel hâline gelmiş sabrı. 

Ş2/253 kināra gelmege ol mū-miyān ĥūb / gerekdür ʿömr-i nūh ü ŝabr-ı eyyūb 

ŝabr acısı [1] sabır acısı. “sabır acıdır, meyvesi tatlıdır” 

G381/6 zāhidā ŝabr acısınuŋ leźźetini šuymışuz / zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ʿayn-ı raģmetdür bize 

ŝabrı, ārāmı geçmek [1] sabrı tükenip huzuru kalmamak. 

G162/4 görmeze urup geçelden ol perí-símā bizi / ʿaķlumuz gibi geçüpdür ŝabrumuz ārāmumuz 

ŝabr ü ķarār [4] sabır ve sebat. 

M29/V/1 ʿāşıķ olaldan aŋa leyl ü nehār / ʿışķum artar eksilür ŝabr ü ķarār 

Ş1/147 o gün ŝabr ü ķarārum gibi gitdi / gözümüŋ yaşını seyyāre itdi 

G295/5 dil-i yaģyā düşelden derd-i ʿışķa / dükendi ķalmadı ŝabr ü ķarārum 

G325/3 hemíşe baġrumuŋ başı gibi ben ķanlar aġlardum / benüm ŝabr ü ķarārum gibi dil-ber gitdügi demden 

ŝabr ü rıżā [1] sabretme ve rıza gösterme. 

M19/IV/2tír-i ķażāya ŝabr ü rıżā ʿāķilānedür 

 ŝaç [10] kafa derisinden çıkarak başı kaplayan uzun kılların adı. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 



1402 
 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

Ş2/167 ŝaçından oldı sevdāyí mizācum / şerāb-ı vaŝlıdur ancaķ ʿilācum 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-i ʿuşşāķa gülistān ü bahāristān yigit 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları [1] saçı ile kan bulaşmış ölü kâfir/düşman kelleleri. 

M3/I/8 ŝaçı ile ķan bulaşmış mürde kāfir başları / āteş-i pür-dūda mānend olmış idi gūyiyā 

ŝaçı leylí [3] gece gibi uzun ve siyah saçlı güzel/sevgili. 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 

ŝaçın yolmaķ [1] üzüntüsünden saçlarını yolarak dövünmek║ağaçların yaprak dökmeleri. 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / ŝaçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

ŝaçını çözmek [2] bir üzüntü ve yas sembolü olarak saçlarının örgülerini açmak. 

G215/1 çözüp ŝaçını ey meh-i nā-mihribān çeng / bezmüŋde ķıldı mušrib elinden fiġān çeng 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

 ŝaçılmaķ [1] saçılmak, serpilmek║havai fişeklerin ışıklarının altın saçılırcasına inmeleri.  

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

 ŝaçlu-oġlı muŝšafā [1] Saçlıoğlu Mustafa; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden 

biri. 

Ş2/163 birisi ŝaçlu-oġlı muŝšafādur / cemāli kaʿbe-i ŝıdķ u ŝafādur 

 ŝaçmaķ [1] etrafa yaymak. 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

 ŝād sad harfi (ص) 

ŝād-ı ŝafā [1] “صفا”nın (=safâ=huzur, mutluluk, gönül şenliği) ص harfi. 

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

 ŝad yüz sayısı. 

ŝad āferín [1] yüz aferin, yüzlerce aferin, yüzlerce bravo. 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 



1403 
 

ŝad hezārından [1] yüz bin tanesinden, yüz bin kişi olsalar. 

M21/I/1 erlik ile erdişír-i ʿālemüŋ mümtāzıyuz / ŝad hezārından ʿadūnuŋ yüz çevürmez ġāzíyüz 

ŝad hezārān āferín ol …(y)(A) kim [1] … yapan/eden o …(y)(A) yüz binlerce aferin olsun. 

G420/2 ŝad hezārān āferín ol derd-i bí-dermāna kim / zār ü ser-gerdān idüp bí-ŝabr ü sāmān eyleye 

 ŝadā [7]  

1. ses. 

M13/V/3 bí-ģurūf ü lafţ ü ŝavt irsün ķulaġuŋa ŝadā / bí-zebān olanlaruŋ ögren dilini dāʾimā 

2. (gaipten) ses. 

M45/VII/2ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

3. feryat. 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

4. nağmeli ses. 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā 

5. nağmeli şakıma. 

Ş2/91 ŝadāya bülbül itdükde terennüm / ŝafādan ġonce eylerdi tebessüm 

6. nağmeli tını. 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

8. “hâkim olan sâlih olsa sâlih olur sâ‟irân” sözünün kulaklarda yankılanması. 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

7. gıcırtı. 

G501/3 ʿayn-ı ʿibādet ile açan gūş-i cānını / šolāb-ı çerĥüŋ işidür imiş ŝadāsını 

ŝadā eylemek, ŝadālar eylemek [2] 

1. nağmeyle şakımak. 

K26/9 ŝadālar eyler iken her maķāmdan bülbül / maķām-ı gülşeni ķıldı ġurāblar meʾvā 

2. ses vermek, haykırmak. 

G173/3 berü gel müşkilüŋ cāniblerinden bir ŝadā eyle / ķıbāb-ı mescid-i aķŝā gibi ģāżır-cevābuz biz 

ŝadā-yı allāh allāh [1] “Allah Allah” avazı. 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yı allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

ŝadā-yi āyet-i ķurʾān [1] Kuran ayetlerinin (tilavetinde hafızların lahuti) sesleri. 

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur 
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ŝadā-yi āyet-i naŝrun mina‟llāh [1] “nasrun mina‟llâh!” ayetini (tekrarlayan gazilerin) avazı. 

(“Nusret Allah‟tandır.” Saf, 13‟ten iktibas). 

Ş2/34 šolar rūz-i meŝāfı içre her gāh / ŝadā-yi āyet-i naŝrun mina‟llāh 

ŝadā-yi baģś-i mevālí [2] din âlimlerinin mübahese ederken işitilen sesleri. 

K9/12 ŝada-yı baģś-i mevālí ŝafā virüp cāna / firāset ehline oldı ġıdā-yı rūģāní 

K23/7 ķufūs-ı cins-i meşāyiĥ nesím-i cān-perver / ŝadā-yı baģś-i mevālí ġıdā-yı rūģāní 

ŝadā-yi bülbül [1] bülbül sesi, bülbül şakıması║Kuran‟ı bülbül şakırcasına kıraat eylemek. 

K6/13 ŝafā-yı ķalb ile ārām-ı cān idindiler / ŝadā-yı bülbül ile ŝavt-i ehl-i ķurʾānı 

ŝadā-yi bülend [1] yüksek ses, yüksek avaz. 

G236/3 dil-dārı daʿvet eyle ŝadā-yı bülend ile / ey kūhsār-ı ʿarż-ı muķaddes kelāma gel 

ŝadā-yı duʿā vü śenā [1] dua ve övgü sesleri. 

M20/IV/3 ʿālem šolar ŝadā-yı duʿā vü śenā 

ŝadā-yı fiġān [1] feryat avazı. 

G447/2 başdan ayaġa nāle olup ney gibi hemān / vardum serāy-ı yāre ŝadā-yı fiġān gibi 

ŝadā-yi hū [2] “hu” sesi. 

G93/3 şevķ ile cān ü göŋülden hū diyen ʿāşıķlara / ķulle-i ķāf-ı ģaķíķatden ŝadā-yi hū gelür 

G360/3 keşf eyle gūş-i hūşı didüm hāy hūy ile / šoldı ŝadā-yi hū ile cümle cibāl-i hū 

ŝadā-yi zencír [1] zincir şakırtısı. 

G128/4 oyalar ʿāşıķ-ı mecnūnı ŝadā-yi zencír / illerüŋ çeng ü rebābı aŋa nā-sāz gelür 

8. şöhret. 

ŝadā-yi ģüsni ʿālemi pür ķılmaķ [1] güzelliğinin şöhreti âlemi kaplamak. 

Ş2/160 biri daĥı ĥudāvirdi olupdur / ŝadā-yı ģüsni ķıldı ʿālemi pür 

 sāde [1] 

1. çıplak. 

sāde pehlū [2] çıplak göğüs. 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

2. yalın, yalnız. 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

 ŝadef [11] sedef, istiridye. 
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M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

M7/IV/3 tābūtıdur ŝadef aŋa kendü dür-i yetím / her cānibinde göz yaşı deryā-yı bí-kenār 

Ş2/27 dehānına ķaçan kim olsa misvāk / ŝadefden gösterürdi gevher-i pāk 

Ş2/71 oķınduķça bu naţm-ı silk-i gevher / ŝadef gibi ķulaķ šutsun güzeller 

Ş2/119 ŝadef olur o keştí-i şināver / içinde dil-rübālar lūlū-yi ter 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

G505/4 göŋlümüŋ ŝırça serāyı gibidür şevķüm ile / güneşüŋ dürr-i yetími ile dünyā ŝadefi 

ŝadef gibi aġzını açmaķ [1] ağzını istiridye gibi açmak; çok konuşmak, gerekli gereksiz 

konuşmak. 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

ŝadef gibi aġzın açan dürden ıraġ olur [1] “ağzını istiridye gibi açan incisini düşürür”; “çok 

konuşan, sırlarını ağzından kaçırır” anlamında atasözü. 

G433/4 aġzın açan ŝadef gibi dürden ıraġ olur / yumsun dehānı anda ki bir gizlü rāz ola 

ŝadef kāsesi gibi yüzi burışmaķ [1] yüzü istiridye gibi kırış kırış olmak║durumdan hoşnutsuz 

olmak. 

G466/5 yaģyā yüzüm burışdı ŝadef kāsesi gibi / alurdı cevherini ŝanasın ki cevherí 

 sāde-rū [1] yalın yüzlü, ay yüzlü, güzel, dilber. 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

 ŝaʿdeyn [1] uğurlu sayılan iki yıldız, Zühre (=Venüs) ve Müşterî (Jüpiter). 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

 ŝādıķ [6] 

1. doğru, sahih. 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā  

2. doğru sözlü, dürüst, sevgisinde ve bağlılığında sadakat gösteren, iyi insan. 

Ş1/42 cefāya ŝabr iden ŝādıķlar içün / bu dünyādan geçen ʿāşıķlar içün 

Ş1/208 şu kim ķadrin bile ʿāşıķlarınuŋ / yolında cān vire ŝādıķlarınuŋ 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

G205/1 mihr ile ŝubģ gibi ol ŝādıķ / ola dirseŋ yüzüŋ aġ alnuŋ açıķ 
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Muk7/12 ŝubģveş mihr-i yāre ŝādıķsın / eksük olmaz ʿadāvet-i şeb-i tār 

[ayrıca bkz. ʻʿāşıķ-ı ŝādıķʼ, ʻmaʿbed-i sulšān-ı ŝādıķʼ, ʻŝubģ-ı ŝādıķʼ md.]  

 ŝadr [2] 

1. makam║başköşe, bir meclisin en muteber yeri. 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

ŝadr-ı ŝadāret [2] sadaret makamı, sadrazamlık makamı. 

M19/II/3 ŝadr-ı ŝadāret olmaz imiş elde pāydār 

K27/13 bir ehl-i ʿilmdür ki yanında müsāvídür / ŝaff-ı niʿāl ü ŝadr-ı ŝadāret ki var ʿıyān 

ŝadr-ı vezāret [1] vezirlik makamı. 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

2. baş köşe, bir meclisin en muteber yeri║sadra oturan, baş, en muteber. 

Muk5/1 kişi fenninde pehlevān olıcaķ / nerede oturursa ŝadr olur ol 

 ŝāf [1] temiz, kirden pastan arınmış, berrak. 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-i tecellā ide ţuhūr 

ŝāf olmaķ [1] kirden pastan arınmak, saflaşmak, berraklaşmak. 

M1/IV/7 deryāya döndi ŝāf oldı ķalbüm / gösterdi ĥalķa mā-fi‟ż-żamíri 

 ŝaf [2]  

1. sıra, dizi. 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

ŝaff-ı müje [1] kirpik sırası, sıra sıra kirpikler. 

G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

ŝaff-ı niʿāl [2] ayakkabıların dizildiği yer, kapı eşiği║bir meclisin en aşağı ve önemsiz yeri. 

K27/13 bir ehl-i ʿilmdür ki yanında müsāvídür / ŝaff-ı niʿāl ü ŝadr-ı ŝadāret ki var ʿıyān 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

ŝaff-ı niʿāl bulmaķ [2] kapı eşiğinde yer bulmak║en aşağı ve önemsiz yere ilişmek. 

K14/31 ne şeref virdi ĥudā ŝuffa-i ķadrüŋde şehā / ķayser ü ĥusrev ü dārā bulımaz ŝaff-ı niʿāl 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

1.1. yanyana düzgün bir şekilde sıralanan insanların oluşturduğu sıraların her biri. 

ŝaflar baġlamaķ [1] saflar oluşturmak, sıralanmak. 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 
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1.1.1. topluca kılınan namazlarda cemaatin yanyana durarak oluşturduğu sıraların her biri. 

ŝaf ŝaf olmaķ [1] sıra sıra dizilmek, saflar bağlamak. 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

[ayrıca bkz. ʻšaleb-i ŝaff-ı niʿālʼ md.] 

ŝafā-yı cān-ı cihān [1] cihanın canının safası; herkesin canına safa. 

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur 

ŝafā-yı dehr [1] dünya safası, dünyevi safa. 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

ŝafā-yı ķalb [10] kalp safası, kalp huzuru. 

K5/5 ŝalāģ u zühd ü tilāvetde ʿaynı eyle ʿuyūn / ŝafā-yı ķalb ile gūş eyle źikr-i sübģānı 

K6/13 ŝafā-yı ķalb ile ārām-ı cān idindiler / ŝadā-yı bülbül ile ŝavt-i ehl-i ķurʾānı 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

Ş1/11 ŝafā-yı ķalb ile šurup nemāza / niyāz eyle ĥudā-yı bí-niyāza 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

G380/2 görmege nūr-ı tecellāyı ŝafā-yı ķalb ile / ģalķa-i źikr oldı bir āyíne-i vaģdet bize 

G434/4 ŝafā-yı ķalb ile biŋ cānum olur ise daĥı / cihānda sevdügümüŋ yolına revāne ola 

ŝafā bilmek [1] safa olarak görmek. 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

ŝafā bulmaķ [2] huzura kavuşmak, feraha ermek. 

K24/18 cānum acıtdı çerĥ-i bed-aĥter cefā ile / bir reml ķıl baŋa ki bula cān ü dil ŝafā 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

ŝafā virmek [1] keyif vermek, içi huzurla kaplamak.  

K9/12 ŝada-yı baģś-i mevālí ŝafā virüp cāna / firāset ehline oldı ġıdā-yı rūģāní 

ŝafā vü źevk [2] zevk ü safa. 

K6/36 budur duʿā-yı aģibbā ki pādişāhumuzuŋ / ŝafā vü źevķ ile olsun zemān ü āvānı 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre  

ŝafālar virici [1] safalar veren, insanın içini huzur ve keyifle dolduran. 

K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

…d(A)n ŝafālu [1] …d(A)n safa duyan, … ile mutlu olacak olan, …d(A) tat bulan. 
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G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

 ŝafā-baĥş safa bahşeden. 

ŝafā-baĥş olmaķ [1] safa bahşetmek, huzur vermek. 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

ŝafā-baĥş-i kāʾināt olmaķ [1] kâinata safa bahşetmek; âleme huzur ve ferah getirmek. 

K6/23 nesím-i lušfı ŝafā-baĥş-ı kāʾināt oldı / ģayāt virdi eķālíme ʿadli bārānı 

 ŝafāvet [2] saflık, temizlik, arılık, içi dışı bir olma; kalp temizliği. 

K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝōfiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

G174/2 göŋüldekini ʿıyān eyledi ŝafāvetümüz / müríd-i baģr-i kemālüz maʿādin-i güherüz 

 ŝafer [1] İstanbul Şehrengizi‟nde anılan yeniçeri güzeli. 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

 ŝaffā [1] Safâ tepesi. Mekke‟de hacıların sa‟y ibadetini gerçekleştirmek için aralarında 

yedi kere gidip geldikleri iki tepeden biri. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

 ŝafģa sayfa, levha; yazı yazılabilir yüzey. 

ŝafģa-i ʿālem [1] âlem sayfası. 

G196/2 var ise āyíne-i dilde ĥašuŋdan bir ġubār / çal faķíri ŝafģa-i ʿālemde mānend-i ġalaš 

ŝafģa-i dívān [2] divan sayfası. 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

ŝafģa-i eflāk [1] feleklerin sayfası. 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

ŝafģa-i mihr [1] güneş sayfası. 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

 ŝāfí [3] saf, halis, temiz; içine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış. 

K3/8 mescidi cemʿiyyet-i ādem deŋizidür bize / her yaŋadan ŝu gibi ŝāfí aķar šālib aŋa 

K12/34 ŝu gibi āyíne-i ķalbüŋ oldı çün ŝāfí / ʿaceb mi olur iseŋ maţhar-ı cemāl-i ĥudā 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā  

 ŝāfí-dil [2] temiz kalpli. 

G247/5 ŝofí ŝāfí-dillerüŋ göŋline gir iĥlāŝ ile / mescid-i aķŝāyı gözle kaʿbe-i ulyāda ol 

M1/I/1  ŝāfí-dil olan mānend-i deryā / görür cihānı kendüde peydā  
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 ŝaġ [1] 

1. sağ; sol karşıtı. 

ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzı [1] sağ kolun doğanı, sağ kolda tutulan doğan║yiğit dilber. 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

saġ u ŝol [1] sağ ve sol; sağlı sollu. 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

ŝaġa ŝola [1] sağa sola║etrafa. 

K24/11 ʿibret göziyle seyr idüben rūy-i ʿālemi / āyíneveş naţar ķılur iken ŝaġa ŝola 

ŝaġumda … ŝolumda … [1] sağ yanımda …., sol yanımda…; bir yanımda … diğer yanımda … 

G460/1 o gün ki vaģdetümüz var idi ne ĥoş dem idi / ŝaġumda şems-i cihānum ŝolumda sāyem idi 

2. sağ; hayatta, diri. 

M10/III/3 saġ iken eyle murādātına muģtācuŋ meded / ellere dest-i seĥān ile murād atını yed 

ŝaġ olmaķ [3] 

1. sağ olmak, yaşamaya devam etmek. 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

G144/4 belāŋı çekmek içün ģaşra dek ŝaġ olmaķ isterdüm / diríġā kaʿbe ķapuŋda duʿāmuz müstecāb olmaz 

2. selamette olmak, salim olmak. 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

ŝaġ ol var ol [7] “sağ ol, eksik olma; canın sağ olsun”; bir sitemi yumuşatmak için kullanılan 

kalıp. 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/IV/2 ola kim bir gün vire derdin viren dermānını / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VII/2çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

ŝaġ olsun [9] “sağ olsun”, “var olsun”, “sağlık, sıhhat ve selamet içinde yaşasın.” 

M9/VII/2 ölmesün nitekim ol ehl-i cinān ŝaġ olsun / ķulı ķurbānı olan pír ü cüvān ŝaġ olsun 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun 

M9/VII/4 manšıķu‟š-šayrı bilen ādemiyān ŝaġ olsun / n‟ola ol gitdi ise bāķí ķalan ŝaġ olsun 
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M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

ŝaġ u esen ķomamaķ [1] ne sağ ne de salim bırakmamak. 

K33/15 šutalum yil götürür taĥt-ı süleymānuŋ ola / felegüŋ bād-ı şimāli ķomaya ŝaġ u esen 

 sāġer [3] kadeh. 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

sāġer-i bāde [1] şarap kadehi. 

G369/7 nigārā źikr ü tesbíģi olupdur şimdi yaģyānuŋ / dilinde laʿl-i cān-baĥşüŋ elinde sāġer-i bāde 

sāġer-i çeşm [1] göz kadehi; kadehe benzeyen göz. 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

sāġer-i mey [1] şarap kadehi║şarap. 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-ı ʿilāc 

 ŝaġırlanmaķ [1] sağırlanmak, duymazdan gelmek. 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

 ŝaġışınca [1] sayısınca, miktarınca, kadar. 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

 ŝaġlıķ [3] sağlık, dirilik, hayatta olma hâli. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

 ŝaģbā [1] şarap║şarap kadehi. 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān ayıldum 

 ŝāģib sahip. 

ŝāģib-i gülşen [1] gül bahçesinin sahibi║Allah. 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

ŝāģib-i idrāk-i pāk [1] berrak zihin sahibi; yüksek ferasetli kimse. 

G381/5 ŝāģib-i idrāk-i pāküz ķaydı yoķ dívāneyüz / ehl-i dünyānuŋ temāşāsı naŝíģatdür bize 

ŝāģib-i keşf ü kerāmet [1] keşif ve keramet sahibi; manevi tecellilere açık bir kalbe sahip olan, 

Allah‟ın lütfuyla olağanüstü hâller gösteren, basiret gözü açık kimse. 

M3/IV/9 ŝāģib-i keşf ü kerāmet olduġına gün gibi / kendüye şāhid yiter her yirde naŝŝ-ı nuŝreti 
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ŝāģib-i seyf ü ķalem [4] kılıç ve kalem erbabı║hem şair hem gazi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/15 ŝāģib-i seyf ü ķalem şems-i hüdā ţıll-i ĥudā / maʿden-i lušf ü kerem şāhlaruŋ nāmveri 

K11/11 ŝāģib-i seyf ü ķalem serdār-ı cündü‟l-müʾminín / pādişāh-ı cem-seĥā sulšān-ı cemşíd-iķtidār 

K14/23 yaʿní sulšān-ı selāšín süleymān-ı ümem / ŝāģib-i seyf ü ķalem ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl 

M18/VI/1 ŝāģib-i seyf ü ķalem şāh-ı ülü‟l-elbāb olan 

ŝāhibü‟l-ģayrāt [1] cami, çeşme, imarethane, vakıf gibi hayır eserleri yaptıran kimse; hayır 

hasenatı çok olan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/27 ebü‟l-fütūģ ü ebü‟n-naŝr ü ŝāģibü‟l-ĥayrāt / cihānda aģsen-i insān ü kān-ı iģsāndur 

 ŝāģib-devlet [1] devletliler; mevki ve büyük rütbe sahipleri║gücü elinde tutanlar. 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

 ŝāģib-ķırān [5] şevketli, kutlu ve her daim muzaffer hükümdar, hâkim, padişah. 

M11/V/1 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānıdur süleymān ĥānumuz / yirden üstün ola her dem sāye-i yezdānumuz 

M14/I/2 pādişāhum gün gibi ŝāģib-ķırānumdur benüm / ķulıyem ķurbānıyem ĥān oġlı ĥānumdur benüm 

M18/5 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānı ĥān süleymāndur gelen 

1.1. kutlu padişah║pehlivan, bahadır, dilaver. 

K16/19 ķılıçlarla ķılıçlar ġāzíler küffār-ı bed-rāyı / ecel ŝāģib-ķırānın ķarşular cānílerüŋ cānı 

M17/IV/3eyā ģüsn ilinüŋ ŝāģib-ķırānı ĥışm ile bārí / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān [1], ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín [1] yeryüzünün kıran sahibi, her daim 

muzaffer, şevketli ve kutlu hükümdarı║Kanuni Sultan Süleyman. 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

M6/I/7 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe mihr-i sipihr-i devlet ü dín 

 ŝāģib-serír taht sahibi║padişah. 

ŝāģib-serír-i salšanat-ı evc-i iftiĥār [1] yücelik ve izzet zirvesi saltanatının padişahı║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

K10/16 bālā-nişín-i ŝuffe-i eyvān-ı muģterem / ŝāģib-serír-i salšanat-ı evc-i iftiĥār 

 ŝaģífe sayfa. 

ŝaģífe-i ʿömr [1] ömür sayfası. 

G240/2 beyāża çıķdı sevādı ŝaģífe-i ʿömrüŋ / beşāret itdi beķā mülkini beşír-i ecel 

 ŝaģn avlu, orta, meydan, iç, saha; taraf. 

ŝaģn-ı gülşen [1] gül bahçesinin ortası║gül bahçesi. 
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G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

ŝaģn-ı ŝaģrā-yı beķā [1] beka sahrası tarafı║ahiret║ölüm. 

M17/III/3bu derbend-i fenādan ŝaģn-ı ŝaģrā-yı beķā yegdür / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

ŝaģn-ı ŝıģģatde olmaķ [1] sıhhat içinde olmak. 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

 ŝaģrā [5] ova, kır. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

M14/III/4 çignedüp ŝaģrāsını kūh-ı girānın yaķdılar / ĥayme vü ĥargāhın aldılar ķalanın yaķdılar 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

ŝaģrā-yı cihān [1] cihan sahrası║dünya. 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

ŝaģrā-yı ġam [1] gam sahrası. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

ŝaģrā-yı lā-yezāl [1] ebedî sahra. 

G507/4 ŝaģrā-yı lā-yezāli gördi murāda irdi / derbend-i kerbelānuŋ derdin çeken fedāyí 

ŝaģrā-yı selāmet [1] selamet sahrası. 

G60/6 ziyāde ʿāşıķun ölmek dirilmek ʿaynına gelmez / bu der-bend-i ecelden öte ŝaģrā-yi selāmet var 

ŝaģrā-yı vücūda çıķmaķ [1] varlık sahrasına çıkmak║(cami için) inşası tamamlanmak. 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 

 sāʿí gayretle çalışan kimse. 

sāʿí vü dāʿí [1] canla başla hizmet eden kul, kulağı halkalı köle║duacı(sı) olan hizmetkâr. 

K16/32 niçe ĥan oġlı ĥanlar ĥıdmetinde sāʿí vü dāʿí / niçe bān oġlı bānlar ķapusında oldı derbānı 

 saʿíd [1] iyiliği ve üstün ahlâkıyla Allah katında makbul olan, selamete ermiş kabul 

edilen kimse, şakî karşıtı. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

 sāʾil [2] soran, isteyen; dilenen, dilenci. 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

M2/II/2 gedāveş sāʾilidür kaʿbe-i kūyında ırmaġı / kelām-ı ʿilm ü ģikmet rāzına deryāsı bir dildür 

sāʾil olmaķ [1] dilenmek, avuç açmak. 
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G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

 sāķ [1] ayak bileği. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥalĥāl 

 ŝaķal [25] erkeklerin çenelerinde ve yanaklarında çıkıp uzayan kılların bütünü. 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

M40/I/2 eyledi sen güzeli ĥalķa temāşā ŝaķaluŋ / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/II/2 bir avuç ķıl ile bir dezgehi baššāl itdi / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/III/2 eyledi šorbadaġı ŝūretüŋi ĥalķa ʿıyān / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/IV/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde ŝaķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 

G177/4 ŝaķal aġardı kefen gibi boynumuza šaķıldı / cānib-i āĥirete gitmege ģāżırlanuruz 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G240/1 aġardı rūy-i siyāhumda ķara döndi ŝaķal / ķarayı aġa boyamış ĥudā-yı ʿazze ve cell 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

Muk8/1 boyamaķdan ŝaķalını her gün / başını ķaşımaġa degmez eli 

Muk8/3 ne belā-yı siyāh olur yā rab / ŝaķalı oldı kendünüŋ ʿameli 

ŝaķalına gülmek [2] “sakalına” gülmek║alay etmek. M40 bütünüyle bir dilberin sakalı 

hakkındadır; bu bakımdan kelimenin lügat anlamı da tanıkta işlev yüklenmiştir. G272‟de ise 

“çeng” adlı müzik aletinin sakalından bahsedilmektedir. Çenglerin ipekten yapılmış 24 adet teli 

bulunur, bunlar görüntü itibariyle beyaz sakal tellerine benzerler. Ayrıca çengin ilk örnekleri, 

Sümerlilerin kullandığı 21 telli “zagsal” adlı alettir. Kelime daha sonra Asurlularda “zakkal” ve 

“çaggal” hâline gelmiştir. Yahya‟nın bu bilgiye sahip olup “zakkal” ve “sakal” kelimeleri 
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arasındaki bu ses benzerliğinden bilinçli olarak faydalanmış olma ihtimali yüksek olmamakla 

birlikte bu hususun ihtiyaten kaydedilmesinde fayda görülmüştür. 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

 ŝaķf dam, çatı, tavan. 

ŝaķf-ı semāvāt [1] göklerin damı║gökyüzünün en yüksek noktası, göğün zirvesi. 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

 ŝaķın [33] “yapma, yapmaktan çekin”, “aman!/zinhar!/asla!” anlamlarında, yapılması 

istenmeyen bir davranışa engel olmak için söylenen tavsiye ya da uyarı sözü. 

K19/6 gider ġurūrı ŝaķın āteşí-mizāc olma / yeter çü ādem olana ĥalaķtehu min-šín 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

M3/V/4 ehl-i dünyā mihrine aldanma açılma ŝaķın / gül gibi fāş itme nā-dāna göŋül esrārını 

M19/VI/4 yum bir gözüŋi sen de ŝaķın eyleme ʿinād 

M4/II/2 dünyāya ʿayn-ı ʿizzet ile eyleme naţar / ŝaķın yüzüŋe güldügine itme iʿtimād 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı bahār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 

G336/2 kimseye söylemeyüp cān gibi pinhān eyle / laʿl-i nābuŋ gibi her gizlüce güftārı ŝaķın 

G336/3 dime mest olup ayaķ seyrini itdügümüzi / kim ne dirse disün elden ķoma inkārı ŝaķın 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 
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G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

G336/1 ŝaķın ey ehl-i dilüŋ ġonce-i gülzārı ŝaķın / açma gül gibi derūnuŋdaki esrārı ŝaķın 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

G495/5 yārdan ġayriye ey yaģyā tenezzül eyleme / alçaġa urma ŝaķın ʿāşıķlıġuŋ ʿunvānını 

 sāķí [13] içki meclisinde kadehleri doldurup meclistekilere usulünce sunan kimse; tas. 

mürşid-i kâmil, tarikat piri. 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

Ş2/233 ķaçan sāķí ola ol ģūr-peyker / olur meclis behişt ü bāde kevśer 

G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur 

G106/4 ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām / sāķí ķaçan raķíbe mey-i erġavān virür 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

G134/5 maģabbet cāmına sāķí olaldan māh-ı devrānum / kimi mest ü kimi ģayrān kimi mecnūn ü şeydādur 

G185/4 sāķí leb-i laʿlüŋle nihāníce sözüm var / cām-ı mey içüp bir yaŋa aġyār yıķılmaz 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

G347/2 gel ķadem-rence ķıl ey sāķí benüm başum içün / ayaġuŋ tozına yüz sürmegi taķdím ideyin 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

sāķí-i cām-ı maģabbet [3] muhabbet kadehinin sakisi, aşk şarabının sakisi. 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

G100/1 cihāna sāķí-i cām-ı maģabbet laʿl-i nābuŋdur / ŝabā-yi nār-ı şevķüm şíve-i nāz ü ʿišābuŋdur 

G472/6 sāķí-i cām-ı maģabbetdür cemāli ʿāleme / gitdi ʿaķlum ol perí yüzlüyi görelden beri 

sāķí-i ecel [1] ecel sakisi; bir saki misali ölüm şarabı/şerbeti sunan ecel/Azrail. 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

sāķí-i gül-çihre [2] gül yüzlü saki. 

G36/2 öpmege el virmedi düşdüm ayaġına anuŋ / sāķí-i gül-çihrenüŋ el-ān elinden el-ġıyāś 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

sāķí-i kevśer [1] Kevser sakisi. Cennet‟te Hazreti Ali‟nin Kevser suyuna sakilik yapacağına 

inanılır; ancak tanıkta asıl vurgulanmak istenenin sakinin Hazreti Ali‟ye benzemesi değil, 

mecliste içilen şarabın Kevser‟e benzemesi olduğu hissedilmektedir. 
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G33/4 bezmümüz cennet olur sāķí-i kevśer sāķí / her ķaçan kim gele biŋ nāz ile ol ģūr-ŝıfat 

sāķí-i kevśer olmaķ [1] Kevser sakisi olmak║dudaklarını öptürmek. 

Ş1/136 lebi kevśer durur anuŋ n‟olaydı / hemíşe sāķí-i kevśer olaydı 

sāķí-i miģnet [1] elem sakisi. 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

sāķiyā [5] “ey saki!” 

G107/4 rūz-i ezelde rūze-i hecrüŋle sāķiyā / cām-ı şerāb gibi bizüm ķanumuz ķurur 

G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

G286/6 bir ayaġ üzre biŋ ayaķ olsa elden ķomayam / cām-ı ʿışķı sāķiyā maģşerde ölem dirilem 

G416/3 sāķiyā ʿāşıķ-ı dívāne vü āvārelere / ʿışķ cāmın içürüp ĥalķa temāşā eyle 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

 sāķiyān “sāķí”nin çoğulu; sakiler. 

sāķiyān-ı devr-i eyyām [1] zamanın sakileri. 

Ş2/86 uyandı sāķiyān-ı devr-i eyyām / ala tā ʿıyş ile eyyāmdan kām 

 sākin heyecan, öfke ve telâşa kapılmayan; bu duygulara dair bir emare göstermeyen. 

sākin olmaķ [1] sükûnetini muhafaza etmek. 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

 saķķā [2] su dağıtıcısı, saka. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķā vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

 ŝaķlamaķ [6]  

1. esirgemek, muhafaza etmek, korumak, masun kılmak. 

K11/29 ģaşre dek evlāduŋı ensābuŋı etbāʿuŋı / ŝaķlasun gizlü ķażālardan ĥudā-yı kirdigār 

Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

2. gizlemek, gizli tutmak; sakınmak. 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

3. bir şeyi başka bir zaman kullanmak üzere kenara kaldırarak muhafaza etmek.  

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

ŝaķlanmaķ [1] muhafaza edilmek. 
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Ş2/213 n‟ola pür-ĥāl ise ol ĥadd-i pür-nūr / hemíşe ŝaķlanur fülfülde kāfūr 

 ŝalā [2] davet. 

1. cuma ezanından önce ve bir Müslüman vefat ettiğinde halkı haberdar etmek ve cenaze 

namazına davet etmek üzere minarelerde belirli bir usule göre okunulan salavat; sela. 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

2. tekkelerde davet sözü. 

G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

ŝalā eylemeķ [1]  

1. minareden sela vermek. 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

2. (nağme ya da gülbang ile) duyurmak, davet etmek. 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

 ŝalāģ [5] dine bağlılık, zühd, takva; iyilik, doğruluk, istikamet üzere bulunma. 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

M12/II/2 bu ŝadā ĥalķa ŝafā-baĥş oldı mānend-i eźān / her kişi šutdı ŝalāģı cānibini baʿd ez-ān 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G355/3 cihānda yüzi ŝulu ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

ŝalāģ ehli [2] salihler; dinî emirleri yerine getirenler, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayanlar, 

iyi amel sahipleri. 

K4/7 ŝadā-yı āyet-i ķurʾān ŝafā-yı cān-ı cihān / ġıdā-yı rūģa ŝalāģ ehli anda mihmāndur  

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

ŝalāģ ü zühd [4] dine bağlılık ve takva. 

K12/35 melek dir ise meleksin saŋa bení ādem / ŝalāģ ü zühd ile olduŋ müsebbiģü‟l-esmā 

M6/V/5 getürdiler aŋa bir ehl-i sünnet üstādı / ŝalāģ ü zühd ile meşhūr ü hem mübārek-dem 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

G63/3 ŝalāģ ü zühdümüŋ āyínesinde görinen ancaķ / ģicāb-ı çihre-i maķŝūd olan rūy-i siyāhum var 

ŝalāh ü zühd ü tilāvet [1] dine bağlılık, takva ve tefekkür. 

K5/5 ŝalāģ u zühd ü tilāvetde ʿaynı eyle ʿuyūn / ŝafā-yı ķalb ile gūş eyle źikr-i sübģānı 

 ŝalāģıyyet [3] salah, ihlas, dinin emirlerine uyma ve günahlardan kaçınma. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā  
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G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

1.1. ihlas║yetkinlik, kemal. 

Muk2/2 ķušb-ı aķšāb sözini zírā / aŋladı şol ki ŝalāģiyyeti var 

 sālār kafile reisi, baş, başkan, önder, emir. 

sālār-ı ʿacem [1] Acem emiri, Arap olmayanların (da) önderi║Hazreti Muhammed. 

K1/38 sulšān-ı ümem baģr-i kerem mefĥar-i ʿālem / sālār-ı ʿacem şāh-ı semerķand ü buĥārā 

 ŝalāt [1] namaz. 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

 ŝalavāt [1] Hazreti Muhammed için yapılan esenlik ve rahmet duaları. 

K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

ŝalavāt getürmek [2] salavat okumak. 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

ŝalavāt virmek [1] salavat getirmek. 

K5/31 ŝafā-yı ķalb ile her gün gören virür ŝalavāt / meģāsin itmiş o mihr-i kemāli nūrāní 

 ŝalınmaķ [9] 

1. uyumlu hareketlerle, eda ve nazla yürümek. 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

G93/2 ehl-i derdi ģayret alur iĥtiyār elden gider / her ķaçan kim ŝalınur ol ķāmet-i dil-cū gelür 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

ŝalını ŝalını [1] salına salına. 

G498/4 cānum o dem yirine gele ey mesíģ-leb / gelseŋ mezārum üstine ŝalını ŝalını 

2. gezinmek, dolanmak║sallanmak. 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿadedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

3. (birinin beraberinde) yürümek, dolaşmak. 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

4. (bele takılmış bıçak için hafifçe) sallanmak. 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 
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 ŝāliģ [5] dinin emirlerine uyan, günahlardan sakınan, iyi ahlâklı kimse. 

K3/6 cümle ŝāliģler mekānı ehl-i mevlā dirnegi / cāmiʿü‟l-ʿuşşāķ u dār-ı evliyā cāy-ı duʿā 

M12/II/1 ŝāliģüŋ olur vücūdı raģmet-i ĥalķ-ı cihān / ģākim olan ŝāliģ olsa ŝāliģ olur sāyirān 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

ŝāliģ ü ʿābid [2] günahlardan sakınan, ibadetlerine düşkün, takvalı ve ahlâklı kimseler. 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

 ŝāliģān “ŝāliģ”in çoğulu; salihler. 

ŝāliģān ü sācidān [1] namazında niyazında olan salih kimseler.  

K3/18 cāmiʿi gibi münevver pādişāh-ı ŝāliģín / ŝāliģān ü sācidāna reh-nümā vü āşinā 

 sālik [4] bir yola girmiş olan, bir yolu takip eden kimse; tas. bir mürşide ya da tarikate 

bağlanarak manevi seyir hâlinde bulunan mürit. 

K3/36 sālike beŋzer mesācid maʿníde iki menār / aŋla dāʾim niyyet içün iki eldür gūyiyā 

M11/IV/3 sālike birdür pelās ile libās-ı muʿteber / cānib-i ģaķķa libās-ı ţāhirí olmaz keder 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

G397/3 ehl-i ģālüŋ sāliki mülk-i kemālüŋ māliki / ʿālem-i maʿnāda birdür baģr-i gevherdār ile 

sālik-i ʿışķ [1] aşk saliki, aşk yolunun yolcusu. 

M11/III/1söylerüz ĥalķ ile emmā ģaķdadur efkārumuz / sālik-i ʿışķ olana iķrār olur inkārumuz 

sālik-i ʿışķ-ı ģaķíķí olmaķ [1] hakiki aşk (yolu)nun saliki/yolcusu olmak. 

G235/4 şekl-i āhı şāh-rāh-ı menzil-i maķŝūd idüp / sālik-i ʿışķ-ı ģaķíkí ol šaríķ-i āha gel 

sālik-i mecźūb [1] cezbeye kapılmış salik. 

G220/7 ģörmet it sālik-i mecźūba ki anuŋ gibiler / mest ü ģayrānlarıdur ʿālem-i bezm-i ezelüŋ 

sālik-i rāh-ı ʿadem olmaķ [2] yokluk/fena yolunun saliki/yolcusu olmak. 

M17/III/2 muģaŝŝal sālik-i rāh-ı ʿadem oldum ĥudā yekdür / yoġ olmayan var olmaz ölmedin ölmek baŋa yegdür 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

sālik-i rāh-ı fenā [1] yokluk/fenafillah yolunun saliki/yolcusu. 

G122/1 sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur / gün gibi envār-ı ʿaynı ʿışķ ile hem-vār olur 

sālik-i rāh-ı ĥudā [1] Hak yolunun saliki/yolcusu. 

M21/I/2 sālik-i rāh-ı ĥudāyuz evliyā hem-rāzıyuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

sālik-i rāh-ı ʿışķ olmaķ [1] aşk yolunun saliki/yolcusu olmak; aşk yoluna girmek. 

G80/3 ʿālem-i ŝūreti ķoyup sālik-i rāh-ı ʿışķ olan / maʿní yüzinde rūģını hem-dem-i muŝšafā ider 
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sālik-i rāh-ı resūl [1] Resul‟ün yolunun saliki/yolcusu olmak║Hazreti Muhammed‟in yolunda 

yürümek, onun sünnetini takip etmek. 

G175/4 faķr ile faĥr eylerüz ķārūna taķlíd itmezüz / sālik-i rāh-ı resūlüz mālik-i māl olmazuz 

 ŝalmaķ [28] 

1. göndermek, irsal etmek, havale etmek. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

G116/2 bilmezlük itdi kendüyi bildürdiler hemān / bāġ-ı cināndan ādemi dünyāya ŝaldılar 

G116/4 üftāde-i maģabbeti ĥurşíd-i ʿışķ ile / şebnem-miśāl ʿālem-i bālāya ŝaldılar 

G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi baġa ŝaldılar 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

2. uçurmak. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yeri 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

K20/2 ŝalar duʿāsı hümāsını ʿarş-ı aʿlāya / cihānda münkeśirü‟l-bāl olan faķírü‟l-ģāl 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G117/3 ķayd-ı ġam-ı cihāndan alup dest-i ʿışķ ile / şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķı uçmaġa ŝaldılar 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 

3. bırakmak, atmak. 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

G116/3 yoķluķda yoķladı biri birin ricāl-i ġayb / ĥār-ı vücūdı nār-ı tecellāya ŝaldılar 

G117/5 müstaġraķ itdi gözyaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

4. saçmak, vermek. 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

5. meylettirmek. 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

6. akıtmak. 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 
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G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

7. atmak, fırlatmak. 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 

8. (feryat, avaz) koparmak. 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

 salšanat [3] sultanlık, padişahlık; iktidar, devlet. 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M48/4 salšanat buldı maģallini zihí ʿavn-i ʿıyād / yirine eyledi iģsānı cihāndār-ı kerím 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

salšanat ü devlet [1] saltanat ve kutluluk. 

K7/25 geldiler salšanat ü devlet ile ʿizzet ile / cem ü cemşíde varınca pederinüŋ pederi 

sām-ı süvār [1] Şehnâme kahramanı süvari Sâm. 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

sāmiʿ [1] işiten, duyan, kulak veren. 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

 ŝan [4], ŝanki [36], ŝankim [5] âdeta, tıpkı, öyleymiş gibi. 

K4/20 günāh ü maʿŝıyetüŋ dāfiʿi vü rāfiʿidür / ķażāya ķubbeleri ŝanki çerĥí ķalķandur 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddeti ile ŝanki ʿaŝā 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

M6/III/4 beyāż çíníler içinde dāne-i ʿişret / ŝadefler içini pür ķıldı ŝanki dürr-i yetím 
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M38/IV/2 ķāmet-i mevzūnı ŝankim nūrdan mektūbdur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

Ş2/245 felekde ŝanki bedr-i pür-sitāre / yed-i muʿcizden olmış iki pāre 

Ş2/276 leb-i cān-baĥş ile ĥašš-ı mükerrem / der-āgūş itdi ŝan ʿísíyi meryem 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

Ş2/294 ĥaš-ı ʿanberle gün gibi yaŋaġı / ķızıl vālāda ŝankim misk uvaġı 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G88/7 ķatl-i yaģyāya çekilmiş tíġ olan ebrūlerüŋ / fetģadur ŝankim ser-i ehl-i fenā üstindedür 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G117/5 müstaġraķ itdi göz yaşı yaģyāyı nā-gehān / berg-i ĥazānı ŝanki bir ırmaġa ŝaldılar 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

G300/1 aķ libāsını geyüp mānend-i mihr-i āsümān / bir gümişden serve dönmiş ŝanki ol şūĥ-ı cihān 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

2. … misali. 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

M6/II/4 etek miyāna ŝoķup ŝanki serv-i āzāde / o demde ķullıġın eylerdi begler aġalar 

G52/2 ʿālemi dívāne itdüŋ ŝanki eyyām-ı bahār / kimseye ŝaķın hilāl ebrūŋı gösterme meded 

G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

 saŋa [140] sana; ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme eki almış hâli. 

K1/9  ol gice gelüp iki cihān faĥrine cibríl / lušf ile didi saŋa selām eyledi mevlā 

K1/13 taʿcíl öŋine irgüreyin anda burāķı / müştāķ durur didi saŋa ģażret-i mevlā 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ʿācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 
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K12/35 melek dir ise meleksin saŋa bení ādem / ŝalāģ ü zühd ile olduŋ müsebbiģü‟l-esmā 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

K19/16 emān kāġıdı virilmedi saŋa ţāhir / ġam-ı günāhdan olmaķ revā mı şimdi emín 

K21/22 her kim ki fikr-i fāsid ile ķaŝd ide saŋa / peyk-i belā vü derd ola ol bed-gümāna tír 

K24/8 pergār gibi her šarafa māʾil ol bu dem / esrār-ı şeş cihet biline dir iseŋ saŋa 

K24/23 didi zihí kemāl-i seʿādet zihí şeref / aç gözüŋi vü müjdeler olsun bugün saŋa 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

K33/3 ķaradan ālet oŋarmaķ saŋa aŝŝı itmez / keştí-i cism-i żaʿífe ki ire bād-ı miģen 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

K33/23 alavand itmelü olursa ecel furtunası / saŋa her bir görinen mevci olur bir evren 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

M1/V/3 ķıl ķāmetüŋi serv-i muŝallí / saŋa baş egsün sidre nihāli 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

M6/IX/8 baġışlayup saŋa ol nūr-ı çeşm-i devrānı / hemíşe ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/1  cümle ʿālem ʿāşıķ olmışdur saŋa biŋ cān ile / ķulı çoķ sulšāna beŋzersin begüm ʿunvān ile 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

M40/V/2 ĥalķ arasında ŝaķaluŋa gülüp dirse saŋa / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-ı muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

Ş1/8 yaķarsaŋ nūr-ı mevlādan çerāġı / olur her yir saŋa cennet šuraġı 

Ş1/21 riyā ile durur cümle ĥuşūʿum / saŋa egrilik iledür rükūʿum 

Ş2/58 ilāhí saŋa itdükçe niyāzı / ģaķíķí eyle bu ʿışķ-ı mecāzı 

G2/6 ģayāt ābından el yu ey göŋül fāní cihāndan geç / ola dirseŋ saŋa pinhān eger mülk-i beķā peydā 
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G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G4/1 gökde encüm ŝaġışınca díde virse ģaķ baŋa / āfitābum ķudretüm olmaya baķmaġa saŋa 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G4/4 dostuŋ olalı oldum cümle ʿālem düşmeni / ġayra bígāne olurmış saŋa olan āşinā 

G5/1 ĥūbdur ġāyetde ey āhū baķışlu dil-rübā / bu ķara çullar baŋa ol miskí kemĥālar saŋa  

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G15/3 ben gedā-yı kūy-i ʿışķ oldumsa erzāní baŋa / ģüsn ili sulšānlıġı ģaķķā ki lāyıķlar saŋa 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G16/1 baķınca āyineveş bādí naţarda saŋa / maģabbet ile yir itdüm bu çeşm-i terde saŋa 

G16/2 esirgeyem diyü elvara istemez göŋlüŋ / melālet ile görindügümi kimerde saŋa 

G16/3 cemālüŋi göreyin bārí cān bedende iken / gözüm yaşı gibi ķılma raķíbi perde saŋa 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G27/1 gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa ey ģabíb / ĥāšırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķíb 

G30/6 şeh-süvārum saŋa ikrām-ı temām itdi hilāl / oldı raĥş-i felek üstinde vücūdı iki ķat 

G37/3 śāní ola mı hergiz ģüsn ile saŋa yūsuf / bu lušf ile bu ģüsne ne śāní vü ne śāliś 

G37/4 śülśin ĥašuŋuŋ yazmaz yāķūt bu lušf ile / gerçi ki saŋa oldı ģüsn ü ĥaš ile vāriś 

G41/1 ĥalķ elinden irmeye dirseŋ saŋa biŋ dürlü renc / kimseye rāzuŋ šuyurma gizlü genc ol gizlü genc 

G51/3 gerekmez āyíne-i dilde ŝūret-i aġyār / göŋülde münteķış olan olur saŋa maʿbūd 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G119/1 iltiyām ile selāmuŋdan helāk olmaġ olur / saŋa ʿāşıķ dirilen cānlar eyüdür ŝaġ olur 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur  

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 
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G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G222/2 bir baķımda ādemi dívāne eylersin hemān / ey perí yoķdur günāhı saŋa ʿāşıķ olanuŋ 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

G271/4 beŋzer ĥayālüm idi o gice benüm begüm / ķulluķlar eyleyüp saŋa ĥıdmetler itdügüm 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

G302/1 ķapuŋa varup dilerseŋ vireyin cānı hemān / saŋa ne ĥoş gelürse ideyin anı hemān 

G302/4 düşmez aġyār ile gezmek saŋa ey māh-ı münír / gün gibi seyr it cihānı sāye sulšānı hemān 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G344/2 hey yaban dívānesi ĥalķı üşürme başuŋa / māniʿ-i eşġāl-i mevlādur saŋa yārān olan 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 
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G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

G377/1 getür ol cāmı ki derd ehline ģālet getüre / gider ol ŝoģbeti kim saŋa meźellet getüre 

G387/3 ģālüm aġlardum saŋa güftāra olsa ķudretüm / gün yüzüŋ seyrān iderdüm gözlerüm yaş olmasa 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

G403/1 ʿahd itmiş idi cān virür iken saŋa gele / ey ĥaste belki rūģ-ı revānuŋ çıķa gele 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

G461/1 muntażırdur saŋa ölümlülerüŋ ey ĥūní / gel e şād eyle sevündür bir alay maģzūnı 

G468/2 maģabbet aŋa dirin kim aŋılsa nām-ı ģabíb / unutdura saŋa kevn ü mekānı gösgötüri 

G470/1 ġayri maģbūba gözüm eylemez idi naţarı / saŋa fi‟l-cümle eger beŋzemese baʿżı yeri 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

G481/2 pādişāhum saŋa ben nice ʿadū olmayayın / öldürürsin ķılıcuŋla göricek düşmenüŋi 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unudurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

Muk14/2 saŋa ʿālemde evlenmek olur mı / ĥuŝūŝā kim ışıķlardan olasın 

1.1. sana║senindir/senin olsun. 

G12/6 degme šoķınma gün gibi ey ĥˇāce-i cihān / dünyā saŋa o dil-ber-i nā-mihribān baŋa 

G13/2 ey güneş germ olma var eyvān-ı keyvānuŋ saŋa / gök yüzi rūy-i çemen encüm ķızıl güldür baŋa 

G14/3 ey bülbül-i diyār-ı nigār itme iftiĥār / nār-ı cefā-yı yāri baŋa gülşeni saŋa 

saŋa ne ġam ne melāl [1] “bunda sana dert olacak bir şey yok.” 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

 ŝanasın, ŝanasın ki [62] sanki, sanırsın ki, güya. 

K2/1 kaʿbetu‟llāh ile ey dil ŝanasın mülk-i cihān / bir ķara beŋlü güzel maģbūba dönmişdür hemān 

K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 
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K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

K14/36 baģr-i naţmumı leźíź eyledi bu lušf-ı kelām / aķdı bir baģr-i revāna ŝanasın āb-ı zülāl 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K26/10 ocaķda āteşe ben nice gülsitān dimeyem / her aĥker oldı ŝanasın ki bir gül-i ģamrā 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

M38/V/2 ŝanasın rūģ-ı muŝavverdür adı cāndan gelür / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M49/2 māʾí ridāsı ŝanasın āb-ı revāndur / bāġ-ı cināna 

Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

Ş1/161 o gün bir dil-beri almış ķucaġa / ķarışdurmış ŝanasın balı yaġa 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

Ş2/191 sitílinden ki dükkānı šolupdur / ŝanasın ʿarş ķandíli olupdur 

Ş2/337 naţm iķlímine bir dilberi sulšān itdüm / ġayriler oldı ŝanasın aŋa ehl-i dívān 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G19/4 gösterür kaʿbe-i kūyuŋ šarafın müjgānum / ŝanasın iki gözüm oldı benüm ķıble-nümā 

G38/2 ġonce gibi laʿl-reng olmış ķararmış erġavān / bāde-nūş olmış ŝanasın dil-ber-i nāzük-mizāc 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ģālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G1/3 ŝanasın bülbül-i bāġ-ı cināna döndi her beytüm / iki mıŝraʿdan uçmaġa ķanad açmış durur gūyā 
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G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G211/6 ġam bārgāhıdur ŝanasın çerĥ-i níl-gūn / kim dūd-ı āh-ı ʿāşıķ olupdur aŋa direk 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

G297/1 ķırmızı lāle šaķınmış başına ol nev-cüvān / bir güneşdür ŝanasın mirríĥ ile itmiş ķırān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G348/1 ģalķa-i źikr ile cevlān ider ol māh-cebín / ŝanasın bedr-i temām ile döner çerĥ-i berín 

G384/2 ŝanasın mevc urur deryā-yı ģüsni bād-ı āhumdan / ķaçan kim nāz ile anuŋ kemān ebrūsı çín olsa 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

G448/2 kendüyi envār ile hemvār idüp mūy-i sefíd / yüze gelmiş ŝanasın emvāc-ı baģr-i ʿizzeti 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

G466/5 yaģyā yüzüm burışdı ŝadef kāsesi gibi / alurdı cevherini ŝanasın ki cevherí 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

 ŝanʿat [3] sanat, meslek, hüner, ustalık sahası. 

Ş2/196 biri bir meh-liķā ĥurşíd-šalʿat / mürekkebcilik olmış aŋa ŝanʿat 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

ŝanʿat-i hārūn [1] Harun Reşid‟in sanatı; hükümdarlık║ikbal hevesi║(ilerleyeceği yerde geri geri 

giden atın sanatı) huysuzluk ve inatçılık. 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

ŝanʿat-i cehl [1] cahillik sanatı, cahillik hüneri. 

G176/1 kāʾinātuŋ ŝanʿat-i cehlinde kāmil olmazuz / hem-dem-i ehl-i hevā yār-ı erāźil olmazuz 

ŝanʿat-i şeyšān [1] şeytanın sanatı║kibirlenme ve benlik. 

M9/VI/1 bu ġurūr ile enāniyyete niyyet ne idi / ʿacebā ŝanʿat-i şeyšāna maģabbet ne idi 
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ŝanʿatinde pehlevān olmaķ [2] sanatında, yaptığı işte mağlup edilemez olmak. 

K2/38 kimseler naţm ile gelmezse n‟ola meydānuma / minnet ol allāha oldum ŝanʿatümde pehlevān 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

 sancaķ bayrak, liva. 

sancaġını bayraġını çözmek [1] sancaklarını, bayraklarını açmak. 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

ŝandal [1] sarımtırak renkli, kerestesi çok sert ve dayanıklı bir ağaç türü. 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

 ŝanem [18] put, ikona║çok güzel kimse, sevgili, dilber. 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

Ş2/145 bıçaķcı-zāde bir zíbā ŝanemdür / cefā ķılıcı yār-i pür-sitemdür 

Ş2/278 ķalata içre daĥı bir ŝanem var / fireng oġlanıdur ol çeşmi ʿayyār 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G19/2 pür ider deyr-i dili naķş-ı nigār ile ķamu / kim ki ŝūret vire āyíne-i ʿışķa ŝanemā 

G216/4 şevķ ile gün yüzüŋi gören ölürmiş ŝanemā / gel e allāhı severseŋ göreyin dídāruŋ 

G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

G243/1 sāde pehlūya diríġā ol ŝanem ķāʾil degül / kimsenüŋ maķŝūdı yanında anuŋ ģāŝıl degül 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

Muk7/6 ol ŝanem bilmezüz ne siģr eyler / ŝūrete gelmez oldı ĥašš-ı ġubār 

ŝanem-i dil-sitān [1] gönül alan, kendine âşık eden, bir put kadar güzel sevgili. 

G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

ŝanem-i mihribān [1] şefkatli, muhabbetli, bir put kadar güzel sevgili. 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

ŝanem-i sím-ten [1] teni gümüş gibi beyaz ve parlak, bir put kadar güzel sevgili. 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 
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ŝanemi ŝınmaķ [1] putu kırılmak║morali bozulmak. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

 ŝāniʿ [1] halkeden, yapan, yaratan║Allah. 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

ŝāniʿ-i ķudret [1] kudret Sâni‟i, kudretle yaratan║Allah. 

G458/3 ĥāne-i cānuma mihri güneşi girmek içün / ŝāniʿ-i ķudret iki gözlerümi cām itdi 

ŝāniʿ-i müteʿāl [1] yüce Sâni, yüce Yaradan, yüce Allah. 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

 śāní [1] ikinci, bir ikinci; eş, benzer. 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

śāní olmaķ [1] (bir kimsenin) ardından aynı şeyi yapmak. 

K6/34 elini gerçek erenler duʿāya ķaldursa / derūn-ı dilden olur evvelā aŋa śāní 

 ŝanmaķ [78] zannetmek, öyle olduğunu düşünmek. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

K9/9 hilāl ŝanma görinen felekler aġzın açup / o bezm niʿmetinüŋ olmış idi ģayrānı 

K12/27 gören dilírlerüŋ miġfer-i mücellāsın / güneş ŝanur ser-i kūh üzere kim ola peydā 

K13/33 midģatüŋde beyt-i rūģ-efzāmı görenler ŝanur / uçmaġa iki ķanadın açdı cibríl-i emín 

K14/30 devlet ü ʿizzet ile her ķulınuŋ begligi var / ŝanma āyíne-i cāna yörenür gerd-i melāl 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

K21/11 engüşt-i ģayret irdi dehānına gelicek / ŝanmaŋ ki zaĥm-ı síne alupdur dehāna tír 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 
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M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

M6/VII/6 bu ehl-i rezme naţar eyleyen ʿale‟l-efrād / ŝanurdı cevşen ile baģr-i ķulzüm içre neheng 

M7/II/8 yum díde-i vücūdı beķā bilme ʿālemi / cellād-ı çerĥ ile dirilür ŝanma ādemi 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿādedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

M19/II/2 dünyāda ŝanma begliginüŋ bir vücūdı var 

M19/IV/3 cūyuŋ sözi ŝadāsı ŝanursın yabanadur 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

Ş2/100 açılmış baģre anuŋ niçe bābı / ķanad açmış ŝanursın mürġ-i ābí 

Ş2/108 ruĥ-ı cānāndan mihr ola ŝanmış / hevāya uyuben ŝuya šayanmış 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G33/1 ʿāşıķa ŝanmaŋ olur derd ü maģabbet miģnet / leźźet-i cevr ü cefā ķalbi ider pür-leźźet 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

G57/5 ʿışķ ehlini ŝanma ģasret-i dídār-ı yār olur / göŋül gibi bir āyíne-i źü‟l-cemāli var 

G73/2 başın egüp bu ġonce gülistān oķur ķaçan / ben ŝanuram ki ĥastesi içün kitāb açar 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G104/2 şevķ ile źevķ itdiler gūyā şuʿāʿ-ı āfitāb / ŝanmaŋuz ķurı yire sürindiler ebdāllar 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G109/5 mest-i cām-ı ʿışķ olan dívāneler yaģyā gibi / dostum aʿdā-yı dínüŋ ŝanma pervāsın çeker 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-i tecellā ide ţuhūr 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

G132/4 āsümāní cāme ŝanmaŋ ʿaks-i dūd-ı āhdur / ʿāşıķa āyínedür cism-i nigār-ı dil-peźír 

G137/2 aç gözüŋ dünyāya meyl itme ŝakın ey ĥaste-dil / ŝanma bu naķd-i ģayātı pāy-dār elden gider 

G140/2 ölmege biŋ cān ile cān virür ehl-i derd olan / ey göŋül cām-ı memātuŋ ŝanma pervāsın çeker 

G184/4 bizi ŝanmaŋ ki riyā ile riyāżet çekerüz / beŋzemez ġayrilerüŋ ġayretine ġayretümüz 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 
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G211/4 cismümde ʿaks-i dāġ-ı siyāhum durur benüm / çeşmümde dem-be-dem görinen ŝanma merdümek 

G214/2 remedden ĥaste çeşmin baġlamış gök destmāl ile / gören ķavs-i ķuzaģ ŝanur yanında mihr-i raĥşānuŋ 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdının merdūd itdüm 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

G401/6 dídār-ı yāre ģasret olur ŝanma ʿāşıķı / her ķande ise anı görür ʿayn-ı cān ile 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

G473/1 o mest-i nāzı ŝanmaŋuz yürür geh šoġru gāh egri / nihāl-i ķaddini irdükçe eyler bād-ı āh egri 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

Muk7/4 ʿārıżı rengine kim itse naţar / ʿārıżídür ŝanur bu naķş-ı nigār 

ŝararmaķ [3] yüzünün rengi sarıya dönmek, benzi solmak. 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

G221/3 ŝararup ĥavf-i zevāl ile hilāle döndüŋ / dāʾimā pençe-i ĥūrşíd gibi ditrer elüŋ 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

 ŝarf harcama, bir şeyi bir işte kullanma. 

ŝarf eylemek [2]  

1. tüketmek, geçirmek. 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

2. harcamak, feda etmek, yoluna sermek. 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥi isterseŋ olsun yoluŋa cānum 
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 ŝarınmaķ [2] (sarık bağlamında) başına dolamak. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

Ş1/190 başına gök ŝarınmış ol ķamer-fer / gök altında cebíni māha beŋzer 

 ŝarír [2] kamış kalemin yazarken kâğıt üzerinde çıkarttığı cızırtı. 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

G36/4 ŝanmaŋuz anı ŝaríridür ġamından ĥāmeler / ķıldı ol ĥaššı güzel cānān elinden el-ġıyāś 

 ŝarķıtmaķ [1] aşağı doğru salmak. 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

 ŝarmaķ [3]  

1. sarılarak kucaklamak. 

Ş2/259 anı bir kerre baġruma ŝaraydum / oruc ayı gibi ķadre ireydüm 

2. dolamak. 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

 ŝarmaşmaķ [2] bir şeyin etrafını tamamen sarmak, sarılmak. 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

 ŝarrāf [2] sarraf, kuyumcu. 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

1.1. sarraf, kuyumcu║bir şeyden iyi anlayan ve o şeyin kıymetini biçebilen. 

K19/48 cevāhir-i süĥene oldı fikretüŋ ŝarrāf / gerek ki ķıymetümüz biline olup taģsín 

 ŝarrāf-zāde [1] Sarrafzade; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan Şaban adlı güzel. 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

 ŝarŝar [4] şiddetli, soğuk ve uğultuyla esen rüzgâr. 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

 Budin gazilerinin atları. 

K5/43 budunda ġāzílerüŋ atı ŝarŝara beŋzer / elem deŋizlerine ġarķ ider alamanı 

 Yahya‟nın ahı. 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

ŝarŝar-ı āh [2] (âşığın/şairin) ah sarsarı. 
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G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

G149/4 āh kim ŝarŝar-ı āhumla ziyāde oldı / āteş-i ģasretümüz nār-ı ġam-ı fürķatümüz 

ŝarŝar-ı ecel [2] ecel sarsarı. 

M7/IV/5 ŝarŝar yıķar vücūd ilini ŝarŝar-ı ecel / bār-ı ġubār-ı cism-i żaʿífe ne iʿtibār 

G227/4 ey dil vücūduŋa irişüp ŝarŝar-ı ecel / bir gün ola ki çeşm-i cihān görmeye tozuŋ 

ŝarŝar-ı firāķ [1] ayrılık sarsarı  (feryat, ah ve inilti ile) zelzele. 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

ŝarŝar-ı ķahr [1] kahır, gazap sarsarı. 

K6/32 irişdi ŝarŝar-ı ķahrı vilāyet-i şarķa / tozıtdı ʿayn-ı ʿadūya ķum ile kāşānı 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitāb [1] kahır ve azar sarsarı. 

M12/II/4 ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitābı ile mānend-i duĥān / šaġlara šaġıldı cümle šaġiyān ü bāġiyān 

ŝarŝar-ı ķıyāmet [1] kıyamet sarsarı  şairin sevgilinin endamını görünce ettiği ahlar. 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

ŝarŝar-ı töhmet-i ĥıyānet [1] ihanet töhmetinin sarsarı. 

M46/3 ķondı toz çihre-i emānetine / ŝarŝar-ı töhmet-i ĥıyānetden 

 ŝarŝmaķ [4] ileri geri oynatarak şiddetle sallamak, titretmek. 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M7/IV/5 ŝarŝar yıķar vücūd ilini ŝarŝar-ı ecel / bār-ı ġubār-ı cism-i żaʿífe ne iʿtibār 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

 sašır, sašr [5] şiir dizesi, mısra. 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

G85/6 geldi beyāża niteki ebrū-yı dil-rübā / eşʿārumuŋ sašırları naķş-ı ĥayāldür 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

G301/2 ĥūb ĥaš iki kenārında benefşezārdur / her iki sašr arasında ŝanki enhār-ı cinān 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

sašr-ı bismi‟llāh [2] besmele satırı. 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

sašr-ı eşʿār [1] şiirlerin satırları. 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 
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 ŝava, ŝava ŝuyı [3] Sava Nehri; Tuna Nehri‟nin sağ kollarından biri. 

K5/49 ŝu üzre naķş-ı ŝabā gibi yazısı çıķmaz / bögürdelende ŝava ŝuyıdur iki yanı 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

 ŝavaş [1] harp, cenk, gaza. 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

ŝavaş eylemek, itmek, ŝavaş ķılmaķ [1] savaşmak. 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 

1.1. savaşmak║mücadele etmek. 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

 ŝavmaķ [2] savuşturmak║geçirmek, atlatmak. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

 ŝavt ses. 

ŝavt-i cūybār [1] nehrin şırıltısı. 

K10/4 āhū-yı lālezāra virür šavşan uyĥusın / şāhuŋ şikārı olmaġ içün ŝavt-i cūybār 

ŝavt-i ehl-i ķurʾān [1] Kuran ehlinin (=hafızların) sesi. 

K6/13 ŝafā-yı ķalb ile ārām-ı cān idindiler / ŝadā-yı bülbül ile ŝavt-i ehl-i ķurʾānı 

ŝavt-i ģazín-i nāle vü āh [1] inleyişin ve ahın hazin sesi. 

G86/1 bezm-i belāda ķadd-i ĥamídem kemānedür / ŝavt-i ģazín-i nāle vü āhum terānedür 

ŝavt ü ŝadā [2] avaz, avaze. 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

 saʿy [1] çalışma, çaba, gayret║içtihat. 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

saʿy eylemek [2] ciddiyet, ihtimam ve ısrarla çalışıp çabalamak. 

M4/II/3 ceng ü cidāl ü ʿarbede itme ʿavām ile / saʿy eyle şimdi düşmen-i nefs ile ķıl cihād 

1.1. ciddiyet, ihtimam ve ısrarla çalışıp çabalamak║koşmak, koşa koşa gitmek. 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

saʿy-i cemíl eylemek, saʿy-i cemíl itmek [2]  
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1. üstün gayret göstermek. 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

2. uğraşıp didinmek, emek vermek. 

M16/III/3 ne ķadar saʿy-i cemíl itdüm ise oldı hebā / meded allāh meded hey meded allāh meded 

 ŝayd [1] av, avlanma║elde etme. 

G84/2 dil-rübālar ŝaydı içün dānedür peymāneler / gülşen içre ģalķa-i ŝoģbet ŝanasın dāmdur 

ŝayd eylemek, ŝayd itmek [3] avlamak. 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

1.1. avlamak║ele geçirmek, elde etmek. 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

ŝayd olmaķ [1] av olmak, avlanılmak, tutulmak. 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

 sāye [25] 

1. gölge. 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yeri 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

M18/II/3 sāyeveş düşmenlerin ĥāk ile yeksān eyleyen 

M31/III/1 şol bí-vefā ki ʿāşıķınuŋ āhını alur / bir gün olur ki sāye gibi yolına gelür 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

G232/2 sāyeveş üftādesinüŋ ģaddi vü pāyānı yoķ / gün gibi ʿunvānı vardur yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G333/1 mihr-i ʿışķuŋdan vücūdum sāyesi dūr olmasun / díde-i cānum benüm bir laģţa bí-nūr olmasun 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 
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G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 

G460/1 o gün ki vaģdetümüz var idi ne ĥoş dem idi / ŝaġumda şems-i cihānum ŝolumda sāyem idi 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

2. himaye, koruyup gözetme, yardım, destek. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

K22/34 kanı ol rüstem-i śāní gibi ʿaķl-ı evvel / sāyesinde şeref ü ʿadl ile āsūde cihān 

M15/II/1 šoġmış iken başuma sāyeŋde devlet günleri / gül gibi göŋlüm açarken māh-ı raģmet günleri 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

sāye-i dívār [1] duvar gölgesi; duvarların yere düşen gölgeleri. 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

sāye-i envār-ı kirdigār [1] Kirdigâr‟ın (=Allah) nurlarının gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/18 mūsā-kelām ü ĥıżr-ĥıŝāl ü mesíģ-dem / ʿośmān-ģilm ü sāye-i envār-ı kirdigār 

sāye-i eşcār [1] ağaçların gölgeleri. 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

sāye-i ilāhí [1] ilahi gölge, İlah‟ın gölgesi║padişah. 

G503/1 yoġ olmayan var olmaz ey sāye-i ilāhí / şehr-i ʿademde yoķlar dervíşi pādişāhı 

sāye-i raģmān ü raģím [1] Rahman ve Rahim (olan Allah‟ın) gölgesi║Sultan II. Selim. 

M48/6 ģākim-i emr-i nebí aʿlem-i erbāb-ı hüner / mehdí-i rūy-i cihān sāye-i raģmān ü raģím 

sāye-i šūbā [1] Tuba ağacının gölgesi. 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

sāye-i yezdān [1] Yezdan‟ın (=Allah) gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M11/V/1 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānıdur süleymān ĥānumuz / yirden üstün ola her dem sāye-i yezdānumuz 

sāyesi yire düşmemek [1] gölgesi yere düşmemek. Tanıkta Hazreti Muhammed‟in ayrıcalıklı 

yönlerinden biri olarak vücudunun gölgesinin yere düşmemesinden bahsedilmektedir. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

 sāyebān [4] bilhassa padişahların başları üzerine tutulan gölgelik çadır. 

K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

K34/24 ey devlet issi yaķma güneş gibi ʿālemi / ĥalķuŋ ģużūrına sebeb ol sāyebān gibi 

G88/3 ĥātem-i laʿlüŋe kim ebrūŋ olupdur sāyebān / ebrdür gūyā ki ĥatmü‟l-enbiyā üstindedür 

sāyebān-ı ʿankebūt [2] örümceğin sayvanı║örümcek ağı. 
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G381/2 ĥāne-i vírānemüzde sāyebān-ı ʿankebūt / bādbān-ı keştí-i deryā-yı ģasretdür bize 

G382/4 n‟eylerüz biz dār-ı dārā ile ķaŝr-ı ķayŝeri / sāyebān-ı ʿankebūt eyvān-ı keyvāndur bize 

 sāyir [1] seyreden, yürüyen, hareket eden kimse ya da nesne║Mevleviler. 

Ş1/96 içinde sāyiri seyyārelerdür / hevā-yı ʿışķ ile āvārelerdür 

 ŝaymaķ [2] eş değer bilmek, … kadar kıymet biçmek. 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

G468/4 örümcek aġına ŝaymaz ziyāde ʿāşıķ olan / ķapuŋda ĥayme-i heft-āsümānı gösgötüri 

 ŝayyād [1] avcı. 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

ŝayyād-ı felek [1] felek avcısı; felek denilen avcı. 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

ŝayyād-ı ġamze [1] avcı yan bakış. 

G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

ŝayyād segi [1] av köpeği. 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

 sāz [3] çalgı aleti, saz. 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

G175/1 çalmazuz çaġırmazuz biz sāza meyyāl olmazuz / dínsüz ímānsuz hevā ehline deccāl olmazuz 

 sāzende [4] saz çalan, çalgıcı, mutrip. 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

K20/12 hidāyet ehli iseŋ ehl-i sūza ol dem-sāz / gelürse yanuŋa sāzende ķısmı pāreye çal 

Ş2/229 biri sāzende caʿfer oldı nāmı / müşerref ķıldı sāzı her maķāmı 

sāzende-i sipihr [1] (insanları elinde kemane eden) felek sazendesi. 

M19/IV/1 sāzende-i sipihre vücūduŋ kemānedür 

 seʿādet [9] saadet, mutluluk; mutlu ve mesut yaşama; bahtiyarlık, talih. 

K5/23 seʿādet ile bu māʾ-i maʿíne oldı muʿín / emín-i dín-i nebí ʿālemüŋ süleymānı 

K5/29 bu naţm ü neśr ü kemāl ile pādişāhumuzuŋ / seʿādet ile olur dürlü dürlü dívānı 

K6/6 seʿādeti güninüŋ devri döndi raķķāŝuŋ / çalındı çalıcınuŋ ĥāke tāc-ı ʿunvānı 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

K12/37 zihí seʿādet ü şevket zihí fiʿāl-i güzín / zihí ʿulüvv-i siyādet zihí ʿašā-yı ĥudā 
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K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

M8/III/6 yıķıldı yir yüzine aŝlına rücūʿ itdi / seʿādet ile hemān ķurb-ı ģażrete gitdi 

Ş1/15 ʿibādet baŋa fikr-i yār olupdur / seʿādet miģnet-i dil-dār olupdur 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

seʿādet aŋa ki [1] “mutluluk, bahtiyarlık o kimsenindir ki...” 

K9/23 seʿādet aŋa ki źevķ itdi bu temāşādan / yazuķlar aŋa ki seyr itmedi bu seyrānı 

seʿādetlere irmek [1] saadetlere erişmek. 

K27/15 yanuŋda şol kişi ki seʿādetlere ire / beŋzer ʿušāride ki ide mihr ile ķırān 

seʿādet aĥteri [1], seʿādet yılduzı [1] saadet yıldızı, uğurlu yıldız║kılıcın kabzasındaki cevherler 

“ahter” 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

M25/IV/1 āsitānuŋdan seʿādet yılduzı dūr olmasun / germ olup gün yüzlüler ģüsnine maġrūr olmasun 

seʿādet güneşi [1] saadet güneşi; devlet güneşi. 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

seʿādetüm güneşi [1] saadet güneşim║padişahım║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

seʿādet işigi [1] saadet eşiği; saadet kapısı. 

K23/38 cemāl-i lušf ü celāl-i ʿadālet ile müdām / seʿādet işiginüŋ olasın nigehbānı 

seʿādet māhı [1] saadet ay‟ı║saadet şehri║İstanbul. 

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

 śebāt [1] bir noktada kımıldamadan sabit durma, bulunduğu yerde karar kılma. 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

śebātı yoķ [1] sebatı olmayan, (değirmen için) sürekli dönen. 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 

sebeb-i ġaflet(i) [1] gafletinin sebebi║gafletinin ipi. 

G461/6 šaleb-i šāʿati bālāya sürer ʿísāyı / sebeb-i ġafleti ednāya çeker ķārūnı 

 sebíl [1] hayır maksadıyla bedelsiz olarak dağıtılan şeyler. 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 

sebíl olmaķ [1] bol bol dağıtılmak║su gibi akmak. 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 
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 seb(i)z-pūş yeşillere bürünen, yeşil giyinmiş. 

seb(i)z-pūş olmaķ [2] yeşil renkte giyinmiş olmak, yeşillere bürünmek. 

K17/15 himmet-i merdān ile her cānibe ʿazm eylese / ĥıżr gibi sebz-pūş olup olur reh-ber livā 

K26/20 görince anı ĥıżır ŝandum ol nefesde hemān / behār gibi sebiz-pūş olup irişdi baŋa 

 sebz yeşil. 

sebz cāme-i faŝl-ı behār [1] bahar mevsiminin yeşil elbisesi║bahar mevsiminin tabiata 

büründürdüğü yeşiller. 

K27/31 niteki sebz cāme-i faŝl-ı behār ile / giryān iken ŝafā ile ĥandān ola cihān 

 sebze [2] çimen, çayır. 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

 sebzezār [2] yeşillik, çayırlık çimenlik yer. 

K28/12 ʿālemi aġyārdan ĥālí görüp her gūşeden / sebzezāruŋ gül gibi cemʿ oldı ehl-i ŝoģbeti 

1.1. yeşillik, çayırlık çimenlik yer║hanedan. 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

sebzezār-ı bāġ-ı cinān [1] cennet bağının çimeni. 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

 seccāde [1] üzerinde namaz kılınan yaygı. 

G257/4 eyledüm rūyumı seccāde gibi ĥāk-i ķadem / ne ķılalum yüzüme baŝmaġa ķılmaz iķdām 

 secde [1] Allah‟ı tazim etmek ve onun yüceliği karşısında acziyetini ifade etmek üzere 

dizler üzerine çöküp el ayaları, alın ve yüz yere değecek şekilde yere kapanma. 

M10/III/2 dālveş ĥālí degüldür secdeden ehl-i ĥıred / pādişāha bendeye ĥayrātdur ĥayrü‟l-veled 

secde eylemek [1] secde etmek║manevi huzurunda boyun eğmek. 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

secde itdürmek [1] secde ettirmek, önünde diz çöktürmek ve boyun eğdirmek. 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

secdeye varmaķ [3] secdeye kapanmak. 

K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 

G377/3 secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi / ol elif-ķad ki ķıyām itmege ķāmet getüre 
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secde-i şükr eylemek, secde-i şükr itmek [2] şükür secdesi etmek; şükür için secdeye kapanmak. 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

secde emri [1] secde emri║namaz. Tanıkta Allah‟ın meleklere Adem‟e secde etmelerini 

buyurduğu zaman şeytanın karşı çıkmasına telmih vardır. 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

 secdegāh [2] secde edilen yer, secde mahalli. 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

1.1. secdegâh║(ز şeklinde nalça izleri)║mihrap. 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

secdegāh itmek [2] karşısında secde etmek. 

G441/2 secdegāh itmiş güzeller ķaşlaruŋ miģrābını / ādemi gūyā melekler secdegāh itmiş gibi 

 sefer [19] 

1. yolculuk, seyahat, yol katetme. 

K7/7 gice gündüz getürür kendüye nūrāniyyet / meh-i tābān ile ĥurşíd-i cihānuŋ seferi 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

sefer itmek [1] sefer etmek║gelip gitmek. 

K12/43 niteki ide sefer ʿāleme meh ü ĥurşíd / niteki gide gele rūz-ı leyletü‟l-ķadrā 

1.1. yolculuk║intikal║vefat. 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G470/6 ne seferdür bu ki derd ehli geçüp dünyādan / mülk-i ʿuķbāya gider hergiz alınmaz ĥaberi 

2. gazaya gitme, savaş için yapılan yolculuk, konuşlanma ve savaş. 

K16/6 ġamından dehr-i pür-ķahruŋ seferde ġam yimez kimse / küşāde-ĥāšır eyler ĥalķı bayraķlar gülistānı 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿżamdan 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 
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G450/1 gelmez mi ol sefer yolına nerdübān ķoçı / ķara yirüŋ gemisi yüke pehlevān ķoçı 

G450/2 biri birinüŋ üstine döner felek gibi / şāhínlere seferde olur āşiyān ķoçı 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

sefer çekmek [1] sefere gitmek; bulunulan bir seferi tamamlamak. 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre 

sefer ehli [1] seferde bulunanlar║gaziler. 

G450/5 yaģyā ķuluŋ ķoçı dirisidür benüm begüm / āsān ider göçi sefer ehline cān ķoçı 

2.1. gazaya gitme, savaş için yapılan yolculuk ve savaş║muharrem ve rebiulevvel arasında kalan 

ay, Safer. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

 sefíd ak, beyaz. 

sefíd ķılmaķ [1] ağartmak. 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

 seg köpek. 

seg-i kūy [2] (sevgilinin) mahallesinin köpekleri. 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

 rakip. 

G210/2 çün seg-i kūyuŋ gibi aġyār maķbūlüŋ geçer / lāzım olmışdur bize gördükçe ikrām eylemek 

seg-i nefs [1] nefs köpeği; köpeğe benzeyen nefs. 

Ş1/26 seg-i nefsüm šaríķ-i ģaķķa gitmez / bu işi díni ayru kāfir itmez 

seg-i sekrān [1] sarhoş köpek. 

G502/5 başı ĥoş olmadı serĥoşlar ile yaģyānuŋ / ķomaz ādem yirine cümle seg-i sekrānı 

seg sifāli [1] köpeğin içinden yeyip içtiği kap  câm-ı Cem. 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

seg-i kārbān gibi pāyine düşüp yilmek [1] birinin ayaklarının etrafında kervan köpeği gibi bir o 

yana bir bu yana seğirtmek. 

G457/2 gün yüzlülerle seyre çıķarsa ķamerveşüŋ / pāyine düşme yilme seg-i kārbān gibi 

 segirmek [1] vücut azalarının ritmik titremelerle hafifçe oynaması. 

G510/3 bildüm ki belālar görinür çeşmüme ey dil / yār ile iken çünki raķíb irdi segirdi 

 segirdmek [1] koşarcasına hızlı hızlı yürümek, seğirtmek. 
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 K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

 seĥā [3] cömertlik, eli açıklık, alicenaplık. 

K11/20 bu seĥā vü bu ʿašā vü bu celāl ü bu cemāl / bu kemāl ü bu hüner kim anda vardur kimde var 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

seĥālar eylemek [1] cömertçe ihsanlarda bulunmak. 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 

seĥā vü ʿašā [1] cömertlik ve bağış. 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

seĥā vü ʿašā issi [1] cömertlik ve bağış sahibi; cömertçe bağışlarda bulunan║Şeyhülislam 

Fenarizade Muhyiddin Çelebi. 

K19/32 eyā seĥā vü ʿašā issi āfitāb-ı kerem / żiyā-yı cūd-ı vücūduŋla toldı rūy-i zemín 

seĥā vü cūd [1] cömertlik, el açıklığı; insanlara ihtiyaçlarını arz etmelerine gerek bırakmadan 

ihsanlarda bulunma. 

K26/40 seĥā vü cūd ile ĥātem gibi be-nām oldı / olalı lušf ü ʿašāsiyle muġtenim dünyā 

seĥā vü kerem [1] cömertlik ve kerem. 

K26/36 bu ĥalķ-ı ʿāleme āyínedür seĥā vü kerem / görinmez anda ʿacebdür ki bir aŋa hem-tā 

seĥā vü maʿdelet [1] cömertlik ve adalet. 

K9/25 ġazā erenlerinüŋ serveri vü serdārı / seĥā vü maʿdeletüŋ maʿdeni kerem kānı 

 seģāb bulut. 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

seģāb-ı raģmet [3] rahmet bulutu║yağmur bulutu. 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

K5/32 seģāb-ı raģmet irişmiş cemāli gülşenine / gül-i sefíd ile šolmış anuŋ giríbānı 

K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

seģāb-ı zevāl [1] zeval bulutu. 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

 seĥāvet [1] cömertlik, eli açıklık. 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

 seģer [9], seģer vaķti [1] tanyeri ağarmadan biraz önceki zaman. 

K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 
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K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

K25/36 ʿālemde himmetüŋle kelāmum lešāyifi / ĥalķı küşāde-ĥāšır ider nitekim seģer 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

G221/1 ey ķara günlü seģer gibi aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ kefenüŋ boynuŋa šaķdı ecelüŋ 

G259/2 bu gice şemʿine cemʿ olmış idüm ol māhuŋ / ne ķara günlere ķaldum seģerden ayruldum 

seģer yili [2] seher vaktinde esen hafif ve serin yel. 

K12/23 atuŋ öŋince alayuŋda fíller yürisün / seģer yilinüŋ öŋince nite ki ebr-i semā 

G291/6 saŋa görindügüme incünirsin ey gül-i ter / seģer yili gibi gözden nihān olam yüriyem 

 seĥí [2] cömert, eli açık, mürüvvetli (kimse). 

K7/28 bir seĥídür ki ķaçan düşmen aŋa olsa mušíʿ / māl-i ķārūnı virür düşmenine mā-ģażarí 

M9/V/7 cāyiz idi ola bir aķçanuŋ üstine şehíd / bir seĥí kimse idi aŋa göre pinti ģamíd 

 sehí-ķad [6] düzgün, uzun boylu (güzel/sevgili). 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

G223/3 pür-ģarāret eylemişdür gün gibi endāmuŋı / bir sehí-ķadde ŝabā gibi hevādār olduġuŋ 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

 sehí-ķāmet [6] uzun boylu, düzgün endamlı (güzel/sevgili). 

Ş2/99 sehí-ķāmetler ile zeyn olupdur / kenārı mecmaʿü‟l-baģreyn olupdur 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çünkim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

sehv sehiv, yanılma. 

sehv secde [1] namazda sırayı şaşırarak vakitsiz secdeye varmak. 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

sehv ü ĥašā [1] yanılma ve hata. 
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Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

 seksen seksen sayısı. 

seksene yetmiş [1] seksenine varmış║kocamış║yakında ölüp gidecek. 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 

selām ile geçmek [1] selâm vererek geçmek║öne doğru hafifçe eğilmek. 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

selām ile taģiyyāt-ı firāvān ola [1] “çokça selâmlar, esenlikler olsun!” 

Ş2/30 ola āline aŝģābına her ān / selām ile taģiyyāt-ı firāvān 

selām kelām [1] selâm sabah. 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

selām ola, selām olsun [3] “saygılarım ve esenlik dileklerim ona/onlara/sana ulaşsın” anlamında 

iyi dilek sözü. 

K1/70 ālüŋe vü aģbābuŋa aŝģābuŋa cümle / her demde selām ola eyā raģmet-i mevlā 

M2/I/1 selām olsun bu sulšāna vilāyetde müsellemdür / güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālemdür 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

selām virmek [10] selâm vermek, selâmlamak. 

K14/18 kime kim gūşe-i ebrūsı ile virdi selām / aluben göŋlini anuŋ eyledi dívāne-miśāl 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G248/1 ol ŝanem ʿāşıķ-perest olam diyü ķorķar müdām / anuŋ içün kimseye baş egmeyüp virmez selām 

G249/2 rifʿatde ol hemíşe begüm ķaşlaruŋ gibi / rūy-i tevāżuʿ ile virürsin bize selām 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

G257/1 elini gögsine ķoyup bugün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

1.1. selâm vermek║(dilberin başındaki karanfil için) öne doğru eğilip kalkmak. 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

selāma başını egmek [1] selâm vermek maksadıyla başı hafifçe öne eğmek. 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

selāmın kesmemek [1] selâm vermeyi, ilgiyi, aşinalığı sürdürmek. 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 
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selām(ını) almaķ [8] birinin selâmına selâmla karşılık vermek. 

M35/IV/1 ķaçan rūy-i celāl ile baŋa ʿarż-ı cemāl eyler / selāmum almayup ġamdan elif ķaddümi dāl eyler 

Ş1/22 rükūʿa varduġınca cism-i muʿtād / selāmın alduġımı eylerin yād 

G69/4 selāma başını egse şaşar ʿaķlı düşer ol dem / ne cān ile olur ādem selāmın almaġa ķādir 

G232/4 bir selāmın almaġa cānlar virür ʿāşıķları / cānumuŋ cānı olan ol āfet-i devrānumuŋ 

G265/4 ol elif-ķad selāmum almayalı / dālveş ġuŝŝadan dü-tā oldum 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

selāmet olsun [1] “sağ esen olsun”, “(Allah‟ım) ona selamet ver”, hayırdua kalıbı. 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

selāmet yaķasın šutmaķ, selāmet yaķasında mesken itmek [2] selâmet bulmak, selâmete erişmek. 

K32/4 merd olan ġayret idüp šutdı selāmet yaķasın / ġam degül başına dermānsuz olan ķalsa yayaķ 

K33/14 dem olur anca gemilerde kömiler güm olur / idimez çoġı selāmet yaķasında mesken  

 selāsil “silsile”nin çoğulu; zincirler. 

selāsil-i nūr [1] nurdan zincirler, nur zincirleri. 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

selāsil ü aġlāl [1] zincirler ve boyun tavkları. 

K20/21 menāl-i maʿŝıyet ile nice olur ģālüŋ / olursa kíse-i mālüŋ selāsil ü aġlāl 

 selef [1] öncekiler, önceden yaşamış olanlar║selef-i sâlihîn; ashab ve tâbiîn. 

G182/3 şerefiyüz selefüŋ ģādiśe-i ʿuţmāyuz / ĥalef-i ķāfile-i aģmed-i muĥtāruz biz 

 selím [1] maddi manevi kusurlardan berî olan, doğru, sağlam. 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

 selímí [1] Yavuz Sultan Selim‟e isnat edilen bir serpuş çeşidinin adı olmakla birlikte 

tanıkta bir tülbent dolama/sarma şekli olarak geçmektedir. 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

 sellemehu‟llāh [2] “Allah ona selamet versin”. 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 

G364/1 ķulını selām ile tesellí ider ol şāh / lušf itse bize ancaġ olur sellemehu‟llāh 

 selsebíl [3] Cennet‟te bir çeşme. 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 
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M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

1.1. Selsebil║içimi rahat, tatlı su║Kırkçeşme suları. 

K5/21 menāl ü mālini seyl itdi fí-sebíli‟llāh / bu selsebíl içün ol pādişāh-ı ʿośmāní 

selsebíl-i muŝaffā [1] saf, arı duru Selsebil║Kırkçeşme suları. 

K5/2 cihānı cennete döndürdi virdi ĥalķa ģayāt / bu selsebíl-i muŝaffā bu kevśer-i śāní 

 selmān [1] yaşadığı dönemde “melikü‟ş-şuarâ” unvanına sahip olan İranlı meşhur şair 

Selmân-ı Sâvecî (ö. 1376). 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

selmān ü kemāl [1] İranlı meşhur şairler Selmân-ı Sâvecî ile “hallâku‟l-meânî” olarak da tanınan 

Kemâl-i Isfehânî (ö. 1237). 

K18/42 baģr-i ģayretde ķalup sellemehu‟llāh diye / kelimāt-ı ģasenüm ger göre selmān ü kemāl 

 semā [10] gökyüzü, felek. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

K3/28 mescid-i aķŝā maķām-ı ŝādıķān-ı muŝšafā / dāl-i vaģdet gibi anda secdeye vardı semā 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

K24/42 çerĥ-i ʿadāletüŋde her aĥter bir āfitāb / evc-i seʿādetüŋde dení pāyedür semā 

K26/8 semāda gird-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

semā vü zemín [1] gökler ve yerler. 

K19/22 ġam-ı günāh ile sen ne günüŋe šurursın / rükūʿ u secde içinde ola semā vü zemín 

 semāʿ [3]  

1. dönme, dönüş║Mevlevilerin ayin esnasında musiki eşliğinde dönüşleri. 

G166/3 göz yaşı aķdı saʿy ü semāʿ ü ŝafā ile / deryāya geldi rūd-ı seríʿü‟l-vürūdumuz 

2. Mevlevilerin ayin esnasında musiki eşliğinde dönüşleri║duyma, işitme (yoluyla hüküm 

verme). 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 
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Ş1/101 dime bí-hūdedür bu ictimāʿı / ķıyāsí mi ŝanursın bu semāʿı 

semāʿ eylemek, semāʿ itmek [7] semâ etmek║şevk ve vecd ile dönmek. 

M46/6 gitdi döne döne semāʿ iderek / dār-ı ünse diyār-ı vaģşetden 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

semāʿa girmek [3] semâ etmeye başlamak║şevk ve vecd ile dönmeye başlamak. 

K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

G104/3 mevleví gibi semāʿa girdiler bí-iĥtiyār / ģayret ile gird-bāda döndiler ebdāllar 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

semāʿa ķoymaķ [1] semâ ettirmek, döndürmek║avare etmek, sergerdan etmek║sevindirmek, şâd 

etmek. 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

 semāvāt [1] “semā”nın çoğulu; semalar, gökler. 

K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

 semen yasemin; çok güzel kokulu beyaz bir çiçek. 

semenüm [1] “yaseminim!” 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

 semend [6] çevik, güzel ve süratli at║at. 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

G490/3 semendi naʿlinüŋ naķşı hilāl ü encüme beŋzer / felekdür ŝanasın ol şeh-süvāruŋ atı meydānı 

semend-i āsümān [2] çevik, güzel ve süratli gökyüzü atı. 

 yiğitin atı. 

G31/3 bu semend-i āsümān üstinde olan gün gibi / atı üstinde yaraşıķ server-i ĥūbān yigit 

 sevgilinin siyah atı. 
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G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

semend-i bülend [1] yüce at. 

gümüş eyerli giyimli atlar  yıldızlarla kaplı gökyüzü. 

K23/12 gümiş eyerlü geyimlü niçe semend-i bülend / nücūm ile felege döndi šavr ü ʿunvānı 

semend-i çerĥ [1] felek atı. 

K10/6 raĥş-i felek-miśāl ile olduķça cilveger / ey dil semend-i çerĥe o dem yörenür ġubār 

semend-i ʿışķ [2] çevik, güzel ve süratli aşk atı. 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

semend-i ʿizz ü veķār [1] yücelik ve vakar atı. 

K9/33 semend-i ʿizz ü veķārıdur eblaķ-ı gerdūn / yiridür itse šabıl-bāz mihr-i raĥşānı 

semend-i nāz [3] naz atı║nazlanma, işveler gösterme. 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şehsüvārumuz 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

semend-i rifʿat [1] yücelik atı. 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

 semen-ten [1] yasemin tenli; teni yasemin kadar beyaz ve latif olan güzel. 

Ş2/112 bu demlerde dirilüp her semen-ten / ķomazlar dāmen-i deryāyı elden 

 śemer [1] meyve, mahsul. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

 semiʿnā ve ašaʿnā [1] “işittik ve itaat ettik.” 

K1/30 aŝģābına geldükde ŝalāt emrini ķıldı / didi işiden cümle semiʿnā ve ašaʿnā 

śemme vechu‟llāh [1] “Allah‟ın yüzü oradadır” Bakara suresi 115. ayetten bir alıntı. 

“Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah‟ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah‟(ın 

rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir.” (Bakara, 115). 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

 sen [196] sen; ikinci tekil şahıs zamiri. 

K10/37 gören seni bu cūd ile rezm ile bezmde / yanuŋda rüstem ü cemi anmaġa ide ʿār 

K19/13 göŋül ki kaʿbedür itme sen anı büt-ĥāne / o sāde-rūdan ıraġ ol ki ola düşmen-i dín 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 
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K19/22 ġam-ı günāh ile sen ne günüŋe šurursın / rükūʿ u secde içinde ola semā vü zemín 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

K22/2 ģalķa-i ŝoģbeti nā-dānuŋ olur dām-ı belā / seni dívāne gibi baġlamasun ķayd-ı cihān 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle müśāb itdi ĥudā 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

K33/8 getürür arķaŋı āĥir felegüŋ furtunası / a nerímān-ı zemān nice celasunsın sen 

K33/12 ķurıda yaşda sen ĥıżruŋı ģāżır eyle / ŝofiyā nāle vü feryād me-kün naʿre me-zen 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

K34/14 ķaldurma zurnapā gibi bālāya başuŋı / eller seni ayaķlamasun nerdübān gibi 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

M17/IV/1 seni rencíde-ĥāšır eyler imiş nāle vü zārı / niyāz ehlin helāk eyle gider yoluŋdaġı ĥārı 

M19/VI/4 yum bir gözüŋi sen de ŝaķın eyleme ʿinād 

M23/III/1 ʿāşıķ-ı şeydā iden sensin beni bí-iştibāh / ʿāşıķ olmaķ bir günāh ise senüŋdür ol günāh 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M24/I/1 ķuluŋuz ķurbānuŋuz sensin efendi cānumuz / cānumuz cānānumuz sulšān-ı ʿālí-şanumuz 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/III/1 dil-berler esirger bu ķara günlü esíri / yanumda ķaçan görmese sen māh-ı müníri 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M38/VII/1 ģüsn ile meşhūrdur mihr-i cihān-ārā gibi / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 
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M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

Ş1/12 meded senden meded senden ilāhí / ki sensin pādişehler pādişāhı 

Ş1/13 ķamunuŋ ĥālıķı bi‟ź-źāt sensin / ķamuya ķāēíyü‟l-ģācāt sensin 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

Ş2/76 iki ʿālemde bir maʿbūdsın sen / eger aģmed disem maģmūdsın sen 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

G3/1 kāşkí göŋüldekin bildürse allāhum baŋa / sen güzeller şāhınuŋ göŋlince olsam dāʾimā 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G12/3 ĥaššuŋ irişmedin dürişem rām idem seni / allāh eger virürse ecelden emān baŋa 

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G19/1 mürġ-ı dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

G38/1 nev-bahār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G64/3 cān virürmiş şevķ ile ģüsnüŋ temāşā eyleyen / ey perí-símā seni bārí göreydüm bir naţar 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G142/4 nerges-miśāl sen gözi bímārı görmege / rūy-i çemende açdı ķamu lālezār göz 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 
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G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G163/1 seni gören gözümüz ġayriye baķabilimez / saŋa göŋül viren ey dil-rübā alabilimez 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

G192/3 firāķuŋ ile gözüm döndi ʿayn-ı yaʿķūba / ne díde kim seni görmeye nūrı olmaz imiş 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G221/2 döndüŋ ey pír-i dü-tā secdeye varmış dāla / olmaya ki seni ĥod-bín ide ʿayn-ı ʿamelüŋ 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

G249/1 bende efendi meskenet ü iltiyām-ı tām / sende celāl ü şevket ü ʿunvān ü iģtişām 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G261/3 seni cānum gibi ĥoş šutmadum ey māh-ı ŝıyām / bilmedüm ķadrüŋi ģayfā vü diríġā gitdüm 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G288/2 gelürmiş ādemüŋ cānı yirine / görişse sen perí-peykerle bir dem 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G296/3 virmeyeler iki cihāna seni / olur ise bir yaŋa iki cihān 

G298/4 gözlerüŋ öldürdügini leblerüŋ iģyā ider / anuŋ içün dir seni gören hemíşe işte cān 
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G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

G306/4 göŋlince olmaġ anuŋ ġāyetde müşkil olur / maģbūbuŋ olur ise ʿālí-cenāb senden 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G314/1 begüm yaʿķūb-ı cāna yūsuf-ı gül-pírehensin sen / gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı şimdi sensin sen 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G314/5 diríġā rāz-ı ʿışķı ʿāleme fāş itmege gūyā / muʿayyen bildüm ey çāk-i giribānum dehensin sen 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

G320/1 göŋlüme girüp ʿışķuŋ ile mesken idersin / maʿníde begüm āh ü fiġānı sen idersin 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G340/2 ʿār itmeyüp muŝāģabet itdüŋ faķír ile / sen pādişāh-ı ʿālem ü ben bir gedā iken 

G341/1 ķorķarın bí-hūş ide cām-ı ecel bímār iken / göreyin bārí seni bir daĥı ʿaķlum yār iken 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

G366/1 nice menzilde idüŋ dün gice bilsem ey māh / seni arardı aşaġa yuķaru eşk ile āh 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 
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G428/2 ķuşlarda ey ĥayālí sen bir baba ķuşısın / arduŋdaġı perūduŋ beŋzer aġaçķaķana 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

G437/2 merģabā ey āfitāb-ı ʿālem-ārā ķandesin / yirde buldum gökde isterken seni ʿísā gibi 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

G470/2 delü göŋlüm seni gözler seni ey ķaşı hilāl / yine āyíne gibi yollara idüp naţarı 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çün kim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

G476/4 yalımum alçaġ olup yürimez idüm ŝu gibi / olsa sen serv-i bülendüŋ baŋa ʿālí naţarı 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

G480/2 anuŋ elini öp ki ol vāŝıl-ı ģaķ ide seni / besmele meddine döne iki yed-i müʾeyyedi 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

G492/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / çaķ boyınca kana girmiş dimesün gören seni 

G492/2 dir gören bir pāre od olmış cihānı yaķmaġa / cāme-i sürĥ ile her dem sen gül-i nāzük-teni 

G492/4 öldürürmişsin seni sevdüm diyen ʿāşıķları / hey yolında öldügüm anuŋ içün sevdüm seni 

G493/1 dostum bir gün n‟olaydı öldüreydüŋ sen beni / görmeyeydi ʿāķıbet bu ģāl ile düşmen beni 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

G500/2 dostum şāh-ı velāyet ķılıcı ģaķķı içün / gün gibi ģüsn iline eylediler şāh seni 

G500/3 āĥiret yolına ímān ile gitmiş gibidür / rāh-ı kūyuŋda şu kim eyleye hem-rāh seni 

G500/4 yaşı bārān işi efġān delü dívāne olur / berķ-ı hātif gibi her kim göre nā-gāh seni 

G500/5 ne ķadar ţālim iseŋ mihr ü vefā eyler idüŋ / ģāl-i yaģyādan eger ķılsalar āgāh seni 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

Muk14/1 ĥayālí sen ʿacāʾib ķarnapāsın / revā mı ortadan ʿavret alasın 

Muk16/1 sen imām olma ĥalķa ey manŝūr / kerem eyle sözümi eyle ķabūl 

sen aŋa ķalma [1] “sen onların kusuruna bakma”, “sen onları mazur gör”. 
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G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

sen sen ol [1] “aman”, “kesinlikle”, “hiçbir zaman”. 

G246/2 çıķsun ol ʿayn-ı teʿayyün kim seni maġrūr ide / perde itme kendüŋe benlik ģicābın sen sen ol 

sen šururken [5] “sen dururken”, “sen varken”. 

M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

sencileyin [1] “senin gibi”. 

M43/III/1 maģbūb olıcaķ sencileyin olsa nigārā / göstermedi emśālüŋi āyíne-i dünyā 

senden yaŋa [3] “senden tarafa”, “senin bulunduğun tarafa doğru”. 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

seni allāha ıŝmarladum [7] “seni Allah‟a emanet ediyorum” anlamında veda ve uğurlama sözü. 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

seni beni yaradan [1] “seni beni yaratan; ikimizi de yaratan” 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

sensin ol … ki [2] sen o …s(I)n ki; sen öyle bir …s(I)n ki. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

sensüz [17]  

1.1. sensiz, senden uzak, senden mahrum. 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

G27/2 cennet-i firdevs olursa idimez ʿālem ķarār / ķalmasun ey māh sensüz kimse şehrinde ġaríb 
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G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

1.2. sensiz, sen yoksan, sen olmadan. 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G155/1 cihānuŋ cānısın sensüz vücūdumda ģayāt olmaz / baŋa senden cüdā olmaķ gibi müşkil memāt olmaz 

G178/2 sensüz ne źevķi ola güzeller alayınuŋ / begler bigi ki cemʿ olalar pādişāhsuz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G216/3 sensüz ey ģūr-ŝıfat nār-ı cehennem gibidür / öleyin görmeyeyin güllerini gülzāruŋ 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

senüŋ [61] senin; ikinci tekil şahıs zamirinin iyelik eki almış hâli. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aĥēar livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

K30/18 baģr-i bí-pāyān-ı ʿadlüŋde senüŋ ey kān-ı cūd / cümle maķŝūd ü murādı ķašre-i ednā imiş 

K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

M7/V/4 öldürdi kāʾinātı senüŋ ĥaste olduġuŋ / tutılduŋ oruc ayı gibi ey meh-i receb 

M26/V/1 bir ġaríb-i nā-tüvānem āsitānuŋda senüŋ / gülmedüm yaģyā ķuluŋ gibi zemānuŋda senüŋ 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M31/V/1 ben bir ġaríbíyem ki işigüŋde ĥāküŋem / dívāneler içinde senüŋ síne-çāküŋem 

Ş2/83 elümde nāme-i aʿmāl-i ʿiŝyān / senüŋdür pādişāhā bāķí fermān 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 
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G37/2 śebt oldı bu göŋlümde mihrüŋ senüŋ ey meh-rū / olalı ġam-ı ʿışķuŋ iķlím-i dile ģāriś 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G91/6 ţālim olmaġa ķomaz şān-ı şerífüŋ var senüŋ / bir senün gibi bege olınca ķul olmalıdur 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 

G218/1 düri dendānuŋa beŋzetmedi ŝarrāf senüŋ / yoķ durur bir ipe uracaġı var ise anuŋ 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G230/3 bunca belāya nice döyer ʿāşıķ-ı żaʿíf / hem bu felek ġamını çeker şimdi hem senüŋ 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

G280/2 reh-güźāruŋda senüŋ buldum naʿlçeŋ izlerin / ey elif-ķad secdegāhum oldı oralar benüm 

G280/4 ārzū-yı noķša-i ĥāl-i siyāhuŋla senüŋ / eksük olmaz ĥāmeveş başumda sevdālar benüm 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G301/1 ĥašš-ı nāmeŋdür senüŋ mānend-i köģl-i ıŝfehān / farż-ı ʿayn oldı anı gözden geçürmek her zemān 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G336/5 görmesün kimse perí gibi senüŋ ŝoģbetüŋi / vāķıf itme güzelüm ģālüŋe aġyārı ŝaķın 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-i mevcūda 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

G395/2 lāyıķ degülüz çünki senüŋ mihr ü vefāŋa / híç olmaz ise bārí cefā vü sitem eyle 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 
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G423/3 evvel naţarda ʿālem-i ʿışķuŋ durur senüŋ / bir miģnet ü belā ki aŋa āĥir olmaya 

G463/4 ol ķara kirpüklerüŋle ol ķara ķaşuŋ senüŋ / ʿışķumı arturdı sevdāmı firāvān eyledi 

G476/1 çıķsun ol göz ki senüŋ ġayrüŋe ide naţarı / šopraġ ol başa ola olmaz ise derd-i seri 

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

G504/3 ĥayālāt-ı edāníden tehí ķıl ĥāne-i cānı / senüŋ taĥt-ı süleymānuŋda var dívān-ı dívān hey 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

Muk16/3 ism-i mefʿūldür senüŋ aduŋ / lā-yecūzü imāmetü‟l-mefʿūl 

senüŋ gibi [4]  

1. senin gibi bir. 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

2. senin kadar, senin olduğun gibi. 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

senüŋ yanuŋda [1] senin yanında, sana nispetle. 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

senüŋle [9] seninle. 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

G288/3 niçe biŋ ʿāleme anı degüşmez / senüŋle eyleyen bir laģţa ʿālem 

G351/2 oyaların delü göŋlümi ey hilāl-ebrū / mülāģaţamda senüŋle muŝāģabet iderin 

G344/6 ġonceveş göŋlüm gözüm her gün senüŋle açılur / ey kemāl-i ģüsn ile ĥurşíd-i ʿālí-şān olan 

senüŋle biz [1] seninle biz; sen ve ben. 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

 śenā [1] övme, övgü, medih. 

K4/44 duʿāsı ʿayn-ı ʿibādet śenāsı cāna cilā / duʿā-yı devleti el-ģaķ ʿašā-yı yezdāndur 

śenā-yı devlet [1] (birinin) devletinin övgüsü; yüceliğinin övgüyle dile getirilerek sürmesi ve 

daim olması için duada bulunma. 
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K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

sendiremek [2] sendelemek; sarsılıp düşecek gibi olmak. 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi 

sened [4]  

1. destek, dayanak, penah. 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

M39/I/1 sen seyyid-i vilāyet iken bendeŋe sened / aġyār arada oldı gözüm yaşı gibi sed 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

2. umde. 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

3. güvence. 

sened ķılmaķ [1] senet kılmak, güvence etmek. 

Ş2/74 ʿināyet eyle ʿafvüŋi sened ķıl / göŋül derdine lušfuŋdan meded ķıl 

 seng [1] taş║incitici söz ve hareket. 

Ş1/172 olur peyk-i viŝāli atduġı seng / bizümle rūy-i ŝulģ ile ider ceng 

seng-i belā [1] belâ taşı. 

G87/3 tír-i cefāsı mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār / seng-i belāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

seng-i cefā [4] cefa taşı. 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G422/2 her perí yüzlü hilāl-ebrū melek-símālaruŋ / ĥoş gelür seng-i cefāsı ʿāşıķ-ı dívāneye 

G505/6 ĥoş gelür seng-i cefāsı ile tír-i elemi / eyledüm sínemi bir ķaşı kemānuŋ hedefi 

seng-i cefā vü cevr [2] cefa ve zulüm taşı. 

G224/3 seng-i cefā vü cevrüŋ ile ĥāšırum yıķup / ʿışķuŋ bināsını ŝanemā muģkem eyledüŋ 

G483/2 n‟eylerseŋ eyle bilmeze ur ķılma iltifāt / seng-i cefā vü cevre nişān eyle cāhili 

seng-i cevr [2] zulüm taşı. 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

seng-i ĥārā [1] mermer. 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 
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seng-i hicrān [1] ayrılık taşı║taş gibi ağır ayrılık. 

G67/2 seng-i hicrānı ile ol māhuŋ / tenümi gök gök eyledüm yir yir 

seng-i mezār [5] mezar taşı. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

M17/II/1 iki dest-i duʿā gibi baŋa seng-i mezār itme / mezārum nā-bedíd it ʿayn-ı ʿuşşāķa ġubār itme 

seng-i siyāh [1] kara taş║âciz ve hakir kul. 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

 sengistān [1] taşlık yer, taşı çok olan yer║Taşlıca; Yahya‟nın memleketi. 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

 ser [1]  

1. baş, kafa, kelle. 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

ser-i ʿadū-yı siyeh-rūy [2] yüzü kara düşmanın kellesi. 

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

ser-i düşmen [1] düşmanın başı. 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

ser-i düşmende eksük degül [1] “düşmanın başından eksik olmaz, hep başındadır.” 

K10/27 gürz-i girān-ı şāh-ı ebü‟l-fetģ ü ţıll-i ģaķ / eksük degül durur ser-i düşmende żammevār 

ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem baŝmaķ [1] sünnet ehlinin başının üstüne ayak basmak║Hazreti 

Muhammed‟in sünnetini takip edenlerce baş üstünde tutulmak/kıymet verilmek. Misvak, hilâl vb. 

nesnelerin sarıkların içinde taşınmasına da işaret vardır. 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

ser-i ĥayālí [1] Hayâlî‟nin kafası. 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 

ser-i nā-tırāşíde [1] tıraşsız kafa. 

Muk17/2 ser-i nā-tırāşídesini görüŋ / ķoyun köpegi ʿārifídür hemān 

ser-i ʿuşşāķ [2] âşıkların başları. 
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G127/4 ser-i ʿuşşāķ eli altında olur ĥātemveş / ĥātem-i laʿl-i leb-i yāre ķaçan ķaş gelür 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

ser virüp sır virmemek [1] ölmek pahasına da olsa sırrını söylememek. 

G116/5 ser virdi sırr virmedi ser-cümle evliyā / ţulm ü cefā idenleri mevlāya ŝaldılar 

serden çıķarmaķ [1] baştan çıkartmak║canını başını elinden almak║öldürmek. 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

seri ķurtarmaķ [1] bir dertten, tehlikeden ya da zor bir durumdan kurtulmak; paçayı kurtarmak 

║kelleyi kurtarmak. 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġrı çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

seri ser-i eflāke çıkmak [1] başı göklere ermek║çok büyük yüceliğe ve itibara erişmek║büyük 

saadete erişmek. 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

2. baş, önder. 

ser-i aŝģāb-ı ŝafā [1] safa sahiplerinin önderi. 

M16/V/2 ser-i aŝģāb-ı ŝafā ķıl der-i dil-berde beni / mūnis eyle dil-i yaģyā gibi bu derde beni 

3. tepe, zirve. 

ser-i kūh [1] dağ başı, dağın zirvesi. 

K12/27 gören dilírlerüŋ miġfer-i mücellāsın / güneş ŝanur ser-i kūh üzere kim ola peydā 

ser-i serv [3] servi ağacının tepesi. 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

ser-i serv-i ĥırāmān [1] nazlı nazlı sallanan servinin tepesi. 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

ser-i serv-i revān [1] nazlı nazlı sallanan servinin tepesi. 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

ser-i cibāl [1] dağların zirveleri. 

K4/16 ķıbāb-ı ʿāliyesinde o ķurşun örtüleri / ser-i cibālde gūyā ki ebr-i nísāndur 

ser-i šūr [1] Tur dağının başı. 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 
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4. uç. 

ser-i zülf [1] saçın ucu. 

G32/3 dil-ber-i ŝāģib-cemālüŋ ŝūretine nāţır ol / kendüŋi ķılma ser-i zülfi gibi ŝūret-perest 

 ser-ʿalem [1] sancağın tepesinde bulunan hilâl şeklindeki küçük madenî ay, mahçe. 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

 ser-āmed [4] başta bulunan, baştaki, ileri gelen, öndeki║mümtaz, server, reis, öncü. 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

Ş2/121 biri astarsuz-oġlı ol sehí-ķad / olupdur kāküli gibi ser-āmed 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

ser-āmed eylemek [1] en başa geçirmek, reis etmek. 

G251/3 ser-āmed eyledi derd ehli arasında beni / güzeller içre iden gün gibi o māhı be-nām 

 serāser cāme [1] ipek, altın ve gümüşle dokunmuş kıymetli kumaştan elbise. 

G429/4 serāser cāme ile olma maġrūr / ģaźer ķıl āteş-i sūzāna girme 

 ser-ʿasker [1] serasker, komutan. 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

ser-ʿasker-i islām [1] İslam (ordusunun) komutanı║İbrahim Paşa. 

K32/7 yaʿní ser-ʿasker-i islām ü vezír-i aʿţam / bürc-i ʿadlüŋ güneşi źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ 

 serāy [2] 

1. saray. 

M7/II/5 dünyāya her gelen giden aġlar bi-ʿaynihi / dünyā serāyı ādeme mātem-serā imiş 

M20/III/1 varsam serāyına nitekim nāle vü fiġān 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

2. ev, hane, mesken. 

serāy-ı dār-ı ġurbet [1] gurbet yurdunda bir ev. 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

serāy-ı dil-ber [2] güzel sevgilinin evi/sarayı. 

G276/6 ģālümi ʿarż eylesün varsun serāy-i dil-bere / kārbān-ı nāle vü efġānı irsāl eyledüm 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

serāy-ı kāʾināt [1] kâinat sarayı. 
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G225/2 nitekim mihr-i münír ile serāy-i kāʾināt / pertev-i nūr-ı kemāl ile göŋül memlū gerek 

serāy-ı ķalb [1] kalp sarayı, gönül sarayı. 

G355/1 ʿibādet ehline yār ol ʿabāsından fenā gelsün / serāy-i ķalbüŋe sırr-i sürūr-ı evliyā gelsün 

serāy-ı sırr-i ģaķíķat [1] hakikat sırrının sarayı; hakikat sırrının meskeni. <gönül> 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

serāy-ı şíve [1] işve sarayı. 

K19/44 ĥayāl-i bikr ile gūyā ki beyt-i maʿmūrum / serāy-i şívede gūyā nigār-ı perde-nişín 

serāy-ı ten [1] vücut sarayı║maddi varlık. 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

serāy-ı yār [2] sevgilinin sarayı/sevgilinin evi. 

G268/1 ġaríblıķda ecel gelmedin çıķup gitsem / serāy-ı yārümi bir gün öŋürdi seyr itsem 

G447/2 başdan ayaġa nāle olup ney gibi hemān / vardum serāy-ı yāre ŝadā-yı fiġān gibi 

 ser-cümle [5] bütün, cümleten, hep birden, tümüyle. 

M6/II/1 öŋinde olmaġa ser-cümle bu temāşālar / yapıldı şāh-ı cihāna makām-ı aʿlālar 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

Aşağıdaki tanıkta “hiçbir” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Velilerin tamamının fiilde 

ortak oldukları ifade edilmektedir. 

G116/5 ser virdi sırr virmedi ser-cümle evliyā / ţulm ü cefā idenleri mevlāya ŝaldılar 

ser-cümle-i erkān [1] devletin ileri gelenlerinin tamamı. 

M18/IV/3 leşker-i manŝūr ile ser-cümle-i erkān ile 

 serçe [1] insanlara yakın yerlerde yaşayan, koyu boz renkli, sıçrayarak yürüyen ve 

çırpınarak uçan, küçük ötücü kuş║küçüklük sembolü. 

G94/4 ĥalķı büyük gösteren āyínedür gerdūn-ı dūn / bilmeyenler serçe iken kendüyi ʿanķā görür 

 ser-çeşme pınar, pınar başı, su kaynağı, çeşme başı; önder, baş. 

ser-çeşme-i hüner [1] hüner çeşmesinin başı, hüner kaynağı. <Defterdar İskender Çelebi> 

K25/25 bālā-himem muģíš-i kerem menbaʿ-ı niʿam / āb-ı ruĥ-ı efāēıl ü ser-çeşme-i hüner 

ser-çeşme-i ʿirfān [1] irfan pınarının kaynağı, marifet kaynağı. 

G202/2 maʿrifet ırmaķları šurmaz aķar lā-yenķašıʿ / gel berü ser-çeşme-i ʿirfān ol efvāha baķ 

 serd [1] sert, soğuk mizaçlı║haşin, hoyrat. 
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G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

 serdār [2] kumandan, başkumandan║baş, önder. 

K9/25 ġazā erenlerinüŋ serveri vü serdārı / seĥā vü maʿdeletüŋ maʿdeni kerem kānı 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

serdār-ı cündü‟l-müʾminín [1] müminler ordusunun kumandanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/11 ŝāģib-i seyf ü ķalem serdār-ı cündü‟l-müʾminín / pādişāh-ı cem-seĥā sulšān-ı cemşíd-iķtidār 

serdār-ı evliyā [1] velilerin önderi║Şeyhülislam Ebussuud Efendi. 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

serdār-ı serverān [1] serverlerin önderi║ Koca Nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/9 ser-defter-i efāżıl ü ser-ĥayl-i ehl-i cūd / ser-ģalķa-i ekābir ü serdār-ı serverān 

 ser-defter defterin başında bulunan, adı en başa yazılan, önde gelen, baş çeken, önder. 

ser-defter itmek [1] en başa yazmak. 

Ş1/70 güzellik milketine server itdüm / bu şehr-engízde ser-defter itdüm 

ser-defter-i efāżıl [1] fâzıllar defterinin başı; fazilet sahiplerinin önderi║Koca Nişancı Celâlzade 

Mustafa Çelebi. 

K27/9 ser-defter-i efāżıl ü ser-ĥayl-i ehl-i cūd / ser-ģalķa-i ekābir ü serdār-ı serverān 

ser-defter-i ĥūbān [1] güzellerin en başta geleni, güzellerin önderi. 

G36/5 aldı cān naķdin baŋa barmaķ ģisābın gösterür / yandum ol ser-defter-i ĥūbān elinden el-ġıyāś 

ser-defter-i mevālí-i sulšān-ı baģr ü ber [1] karaların ve denizlerin sultanının (=Kanuni Sultan 

Süleyman) ulemasının önderi║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/26 iskender-i zemāne vü maķbūl-i pādişāh / ser-defter-i mevālí-i sulšān-ı baģr ü ber 

 ser-firāz olmaķ [1] başını yukarı kaldırmak║başı dik olmak║mağrur ve mümtaz olmak. 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

 ser-gerdān başı dönen, sersemlemiş, ne yapacağını bilmez durumda olan. 

ser-gerdān ķılmaķ [1] başını döndürüp sersemletmek, ne yapacağını bilmez hâle getirmek. 

G512/4 döne döne cānuma cevr eyledi devr-i felek / āh kim girdāb-ı ġamda ķıldı ser-gerdān beni 

 ser-güźeşt [2] başa gelenler, baştan geçenler, macera. 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

 ser-ģalķa halka başı, önder. 



1465 
 

ser-ģalķa-i ekābir [1] ekâbir halkasının başı; devlet ileri gelenlerinin önderi║Koca Nişancı 

Celâlzade Mustafa Çelebi. 

K27/9 ser-defter-i efāżıl ü ser-ĥayl-i ehl-i cūd / ser-ģalķa-i ekābir ü serdār-ı serverān 

 ser-ĥayl süvari başı, kervan başı║bir zümrenin, bir topluluğun önderi; başı çekeni. 

ser-ĥayl-i ehl-i cūd [1] cömertlerin en önde gideni; cömertlerin önderi║ Koca Nişancı Celâlzade 

Mustafa Çelebi. 

K27/9 ser-defter-i efāżıl ü ser-ĥayl-i ehl-i cūd / ser-ģalķa-i ekābir ü serdār-ı serverān 

 serĥoş sarhoş. 

serĥoş olmaķ [1] sarhoş olmak║içmeyi bilmemek, içkiye mukavemeti olmamak. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

 serír [4] taht. 

M1/IV/2 maʿní yüzinde şāh-ı cihānuŋ / tābūtı ile birdür seríri 

G132/3 āsümāní cāmesin geyse n‟ola ol pādişāh / bir mesíģādur ki aŋa āsümān olmış serír 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-ı ĥafí 

serír-i salšanat [1] saltanat tahtı║hâkimiyet(i) altı. 

K5/41 niçe bān oġlı bān ile niçe ķıral oġlı / serír-i salšanatında sipāhí oġlanı 

serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān [1] saadet tahtında (oturan) cihan padişahı║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

serír-i serāy-ı sürūr [1] (ebedi) şenlik sarayının tahtı║cennet sarayının tahtı. 

M7/VII/5 ervāģ-ı evliyā ile ol şāh-zādenüŋ / ser-ĥalveti serír-i serāy-ı sürūr ola 

 ser-keşlik [1] serkeşlik, dikbaşlılık, inatçılık, itaatsizlik. 

K32/8 devlet anuŋ ki gelüp işigine ola mušíʿ / vāy aŋa kim ide ser-keşlik ile kendüyi ʿāķ 

ser-keşlik eylemek, ser-keşlik itmek [3] dikbaşlılık etmek. 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-ı semendinde zār zār 

K14/33 eksük olmaz başı üstinde duĥān-ı tíġüŋ / kim ki ser-keşlik ide dirile mānend-i cibāl 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

 ser-leşker kumandan. 

ser-leşker-i šaġí [1] eşkıyanın kumandanı. 
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K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

 ser-livā [1] sancağın tepesinde bulunan hilâl şeklindeki küçük madenî ay, mahçe. 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

ser-mest [1] şarap başına vurmuş olan, sarhoş. 

ser-mest ü ģayrān eylemek [1] sarhoş edip kendinden geçirmek. 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

ser-mest ü lā-yaʿķil [1] sarhoş, aklı başında olmayan, kendinden geçmiş. 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

ser-nāme [1] mektubun başı. 

Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

ser-nigūn [1] baş aşağı║başı öne eğilmiş, mahçup. 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

ser-nigūn olmaķ [4] başı öne eğilmek. K15/20 ve K17/25‟te mağlup düşman ordularına ait 

sancakların kırılmaları geleneğine telmih vardır. 

K15/20 ʿasker-i manŝūra ķarşu geldigiyçün sāyeveş / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

K17/25 leşker-i islāma ķarşu geldügiyçün āŝafā / cānib-i aʿdāda olur ser-nigūn ekśer livā 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

 ser-tā-ķadem [1] baştan ayağa, tamamiyle, büsbütün. 

G169/3 cihānda ney gibi ser-tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

 ser-tā-ser, ser-te-ser [3] baştan başa, bir baştan bir başa. 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

K17/1 ʿālemi fetģ itmege gün gibi ser-tā-ser livā / oldı āyāt-ı ţaferle şimdi ser-ʿasker livā 

K25/30 dārü‟n-naʿímdür işigi ĥalķ-ı ʿāleme / ĥˇān-ı ĥalíli ile cihān šoldı ser-te-ser 

 serv, servi [11] koyu yeşil yapraklı, kendine has güzel bir kokusu olan ince uzun ağaç. 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K13/11 servler el ķaldurup eyler niyāz ile duʿā / diz çöküp āmín dir gülşende pír-i yāsemín 

K15/25 maʿní yüzinde senüŋ aʿvān ü enŝāruŋ gibi / ʿasker-i ezhāra oldı servler aģēar livā 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K21/2 ey ķaşları kemān görinen servler degül / ķavs-i felekden irdi ķamu gülsitāna tír 

K26/39 kinār idem diyü bir servi būstānında / aķıtdı göŋlini mānend-i ʿāşıķ-ı şeydā 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 
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Ş1/52 naŝíģat eyledükçe ġāfil oldı / hevāya serv gibi māʾil oldı 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

1.1. servi gibi uzun boylu, düzgün endamlı güzel/sevgili. 

Ş2/57 aķar ŝu gibi dil ol serve nā-çār / ki oldum ʿāşıķ-ı dídār-ı dil-dār 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

serv-i āzād [3] azat servi, hür servi; diğer servilerden daha yüce ve daha düzgün servi. 

M6/II/4 etek miyāna ŝoķup ŝanki serv-i āzāde / o demde ķullıġın eylerdi begler aġalar 

1.1. boyu ve endamıyla azat serviyi andıran güzel/sevgili. 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

serv-i bāġ-ı cennet, serv-i bāġ-ı cinān [3] cennet bağının servisi║sevgili. 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

serv-i bāġ-ı nāz [1] naz bağının servisi║Yahya‟nın bir gazelinde izdivacından bahsettiği arkadaşı. 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

serv-i bāġ-ı ŝalāģ [1] doğruluk, dürüstlük ve iyilik bağının servisi║Şeyhülislam Fenarizade 

Muhyiddin Çelebi. 

K19/30 hevāya olmadı māʾil o serv-i bāġ-ı ŝalāģ / zihí kemāl-i seʿādet zihí ĥıŝāl-i güzín 

serv-i bālā [8]  

1. yüce servi║uzun boyu ve mütenasip endamıyla yüce bir serviye benzeyen güzel/sevgili. 

Ş1/152 egilüp bād-ı raģmet birle gūyā / selām ile geçer ol serv-i bālā 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

G419/4 bir müsellem ĥūbdur ʿāşıķlara virmez selām / āh kim baş egmedi ol serv-i bālā kimseye 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

2. uzun boy ve mütenasip endam. 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

serv-i bülend [15] yüce servi. 

M1/II/2 ʿālí geçinme serv-i bülendi / her bād-ı ŝarŝar öŋürdi ŝarŝar 
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1.1. uzun boyu ve mütenasip endamıyla yüce bir serviye benzeyen güzel/sevgili. 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

G14/2 serv-i bülendüm olma edāní muŝāģibi / dūn iģtimāl eylemesün her dení saŋa 

G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G144/2 güneş yüzlü ķamer-símā güzeller çoķ durur emmā / benüm serv-i bülendüm gibi bir ʿālí-cenāb olmaz 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G476/4 yalımum alçaġ olup yürimez idüm ŝu gibi / olsa sen serv-i bülendüŋ baŋa ʿālí naţarı 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

2. uzun boy ve mütenasip endam. 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

serv-i cennet [1], serv-i cinān [1] cennet servisi║sevgili. 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

serv-i dil-ārā [2] uzun boyu ve mütenasip endamıyla gönlü süsleyen sevgili. 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G19/1 mürġ-ı dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

serv-i dil-cū [1] servi gibi uzun boyu ve mütenasip endamıyla gönlü kendine akıtan, âşık eden 

güzel║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Bostancıoğlu. 

Ş2/187 biri būstāncı-oġlı serv-i dil-cū / aķar ķaddine göŋlüm nitekim ŝu 

serv-i dil-küşā [1] seyri insanın içini açan servi boylu, mütenasip endamlı sevgili. 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

serv-i gül-endām [1] teni güllere benzeyen servi boylu güzel║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan 

dilberlerden Acemoğlu İbrahim. 

Ş2/184 ʿacem-oġlı biri serv-i gül-endām / işitdüm aŋa ibrāhím imiş nām 

serv-i gül-ruĥsār [1] gül yanaklı/gül yüzlü, servi boylu sevgili. 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 
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serv-i gülzār-ı lešāfet [1] letafet gülistanının servisi║güller kadar latif, servi boylu sevgili. 

G26/3 ķandesin ey serv-i gülzār-ı lešāfet ķandesin / cüst ü cū eyler gözüm yaşı seni ceyhūn olup 

serv-i gülzār-ı vefā [1] vefa gülistanının servisi║servi boylu vefakâr dost. 

G6/3 ʿaynı ile dāl olupdur lā-naţír olduġuŋa / lām-elif gibi ridāŋ ey serv-i gülzār-ı vefā 

serv-i hevādār [1] başında yeller esen, havai, servi boylu (sevgili/dilber). 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 

serv-i ĥırāmān [16] (rüzgârın esişiyle) hafif hafif sallanan servi. 

K16/5 görenler beŋzedür aķ sancaġına āl-i ʿośmānuŋ / resūlüŋ ravżasında nūrdan serv-i ĥırāmānı 

K21/21 ĥavfuŋla gelse gülşenüŋe düşmenüŋ eger / gördügi gibi serv-i ĥırāmānı ŝana tír 

1.1. nazlı nazlı salınan servi boylu güzel/sevgili. 

M32/III/1 biri cān gülşenine serv-i ĥırāmān oldı / biri gülzār-ı cināna gül-i ĥandān oldı 

G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G121/2 ay ile gün ŝanasın bir yire cemʿ olur hemān / hem-demi serv-i ĥırāmānuŋ gül-i ĥandān olur 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

G430/3 bād-ı āhumdur egen ķaddi nihālini anuŋ / ŝanmaŋ ol serv-i ĥırāmānı yürür mestāne 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

serv-i ĥoş-ĥırām [1] hoş bir edayla, nazlı nazlı salınan servi boylu güzel. 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

serv-i ķad-i bülend [1] serviye benzeyen yüce boy. 

K24/27 serv-i ķad-i bülendi durur zeyn-i bāġ-ı dil / ĥāk-i süm-i semendi durur ʿayn-ı tūtiyā 

serv-i revān [23] 

1. (rüzgârın esişiyle) hafif hafif sallanan servi. 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 
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1.1. nazlı nazlı salınan servi boylu güzel/sevgili. 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

Ş2/282 ʿibādet bāġınuŋ serv-i revānı / ţarāfet kānı şíve būstānı 

Ş2/344 umarın boyın ola būsesine her birinüŋ / bu güzeller bölügine baş olan serv-i revān 

G29/3 cāme-i sebz ile her dem ŝalın ey serv-i revān / gün gibi yaķma beni altunlu díbālar geyüp 

G47/4 söze geldükçe olur šūší-i şírín-güftār / cāme-i sebz ile bir serv-i revāndur ferruĥ 

G89/4 benüm serv-i revānum ķaşlaruŋ bāġ-ı cemālüŋde / egilmiş bād-ı raģmetden iki cennet nihālidür 

G154/3 ıraķdan bir ĥazān yapraġı gibi ditrer endāmum / diríġā çaġırup serv-i revānum baŋa el ŝalmaz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G199/2 ŝalınup ʿarż-ı cemāl eyle gel ey serv-i revān / nerges ü gül rūy-i gülşende olupdur göz ķulaġ 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G258/4 her ķaçan āh eylesem meyl eyler ol serv-i revān / rūzgār ile egilmez bir nihāli görmedüm 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G308/2 ben ol serv-i revāna āĥiret ģaķķın ģalāl itdüm / ķıyāmetde daĥı rencíde-ĥāšır olmasun benden 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

G394/4 cāme-i sebz ile sāķí oldı bir serv-i revān / ayaġına göŋlümüz ŝu gibi aķdı dün gice 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

1.2. (rüzgârın esişiyle) hafif hafif sallanan serviye benzeyen boy. 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

serv-i revān-ı bāġ-ı cinān [1] cennet bağının nazlı nazlı salınan servisi║sevgilinin endamı. 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

serv-i ŝanavber [1] kozalak servisi. 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-i ʿuşşāķa gülistān ü behāristān yigit 

serv-i sehí [2] dümdüz, düzgün boylu servi. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

K13/7 merdüm-i gülzāra beŋzer ašlas-ı sürĥ ile gül / cāme-i sebz ile ĥod serv-i sehí bir nāzenín 

serv-i semen-símā [1] yasemin yüzlü, servi boylu güzel/sevgili. 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

serv-i ser-efrāz [2] yüce servi║uzun boylu, mağrur ve güzide sevgili. 
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G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

serv-i ser-keş [1] serkeş servi║uzun boylu, dikbaşlı, yola gelmeyen, râm olmayan dilber║İstanbul 

Şehrengizi‟nde anılan yeniçeri güzeli. 

Ş2/287 biri bir ehrimendür serv-i ser-keş / yaķışmaz ādeme hergiz períveş 

serv-i sím-endām [5] teni gümüş kadar parlak ve beyaz, servi boylu güzel/sevgili. 

Ş2/248 biri bir serv-i sím-endām dil-ber / dehānı ġonce-i ĥandāna beŋzer 

G64/4 dāmen-i vaŝluŋa aġyāruŋ eli irişmesün el-ģaźer / ey serv-i sím-endām dil-ber el-ģaźer 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G162/1 geçdi istiġnā ile ol serv-i sím-endāmumuz / merģabāsına behāne olmadı bayrāmumuz 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

serv boylu [1] servi gibi uzun boylu. 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

serv gibi boy [1], servi boy [1] servi ağacı gibi uzun boy, servi boy. 

K1/47 sāyeŋde revān ŝu gibi ĥoş geçdi bu ʿālem / düşmezdi yire servi boyuŋ sāyesi emmā 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

serv gibi šoġru [1] servi gibi doğru║işlerinde, hâl ve hareketlerinde eğrilik/yamukluk olmayan, 

çok dürüst kimse. 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

serv gibi šoġrulmaķ [1] servi gibi doğrulmak║doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadan dosdoğru 

gitmek.  

G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

serv(i) šalı, serv dalı [4] servi dalı, servi ağacı║uzun boylu, düzgün endamlı sevgili. 

G87/2 bār-ı ġam-ı firāķı ile ķaddümi benüm / dāl-i ĥamíde eyleyen ol servi šalıdur 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G498/1 her kim ki gördi nāz ile ol serv šalını / cān gülşeninde dikdi maģabbet nihālini 

serv ü ʿarʿar [1] servi ve ardıç. 

Ş1/88 ķıyām içre olup her serv ü ʿarʿar / benefşe ĥāliķına secde eyler 

serv ü gül [1] servi ve gül. 

G166/4 olduķ mücāvir-i ģarem-i gülşen-i ĥalíl / serv ü gül oldı anda ķıyām ü ķuʿūdumuz 
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serv ü ŝanevber [1] servi ve sanavber (=çam ağacı). 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

servüm [1] “servim”, “servi boylum”; sevgiliye hitap. 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

[ayrıca bkz. „gümiş serv‟, „ķāmetini serv-i muŝallí ķılmaķ‟, ʻser-i servʼ, ʻhevā-yı serv-i revānʼ md.] 

 serv-ĥırām [2] servi salınınışlı, servi gibi nazlı nazlı salınan (güzel/sevgili). 

G257/1 elini gögsine ķoyup bugün ol serv-ĥırām / göŋül alçaķlıġını eyleyüben virdi selām 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

 serv-ķad [6] servi boylu. 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G247a/4 deryā ģarāmí gibi ŝoyup serv-ķaddümi / çekdi kināra ķoçdı miyānın güzel güzel 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

 serv-ķāmet [8] servi boylu. 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

G57/4 ebr-i behārí gibi feraģ-baĥş ü cān-fezā / ol serv-ķāmetüŋ ne ʿaceb dest-māli var 

G71/5 ol serv-ķāmeti götüre gibi āhumuz / rūz-i ķıyāmeti ķopara gibi rūzgār 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

G449/1 derbān-ı pādişāh idüp ol serv-ķāmeti / devrān yine ķapuya getürdi ķıyāmeti 

server-i ĥūbān [1] güzellerin önderi, güzellerin en başta geleni. 

G31/3 bu semend-i āsümān üstinde olan gün gibi / atı üstinde yaraşıķ server-i ĥūbān yigit 

server-i ʿömer-meşreb [1] Ömer meşrepli hükümdar║Kanuni Sultan Süleyman. 

M8/V/6 bunuŋ gibi işi kim gördi kim işitdi ʿaceb / ki oġlına ķıya bir server-i ʿömer-meşreb 

 ses kelime, söz, konuşma. 

ses itmemek [1] ses çıkarmamak, susmak, tepki vermemek, itiraz etmemek. 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

 setr örtme, kapama, gizleme. 
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setr eylemek [2] 

1.1. örtmek, üstünü kapatmak, gizlemek║silmek, gidermek, unutturmak. 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

1.2. örtmek, üstünü kapatmak, gizlemek║açığa vurmamak. 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

 settār [1] setreden, örten, gizleyen. 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

settārü‟l-ʿuyūb [1] ayıpları gizleyen, ortaya dökmeyen. 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

 śevāb [1] iyi ve hayırlı ameller karşılığında Allah‟ın kuluna verdiği mükafat. 

K31/13 āŝafā çünki diŋür eylügi eyle ŝuya ŝal / seni bu köpri śevābiyle müśāb itdi ĥudā  

śevāba girmek [2] sevap kazandıracak hayırlı bir iş yapmak. 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

śevābın ķaŝd itmek [3] bir işi hiç olmazsa sevabına yapmak. 

M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

Ş1/55 śevābın ķaŝd idüp her ĥūb-ı raʿnā / iderdi göŋlümi her dem tesellā 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

 śevābit [2] “śābite”nin çoğulu; sabiteler, sabit yıldızlar. 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

 sevād [2]  

1. karanlık║siyahlık║siyah. 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

sevād-ı leyletü‟l-ķadr [1] Kadir gecesinin karanlığı. 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

sevād-ı ĥašš [2] hattın siyahlığı║siyah mürekkeple yazılmış yazı. 

K19/51 sevād-ı ĥaššı ķadir gicesi midür ʿacebā / ki šurur anda zülāl-i meʿāní-i rengín 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

2. karalama, müsvedde, yazı║kara, günah. 

G240/2 beyāża çıķdı sevādı ŝaģífe-i ʿömrüŋ / beşāret itdi beķā mülkini beşír-i ecel 
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sevād oķımaķ [1] yazı okumak, elifba meşk etmek. 

G48/4 ebrūŋa nūn ü ʿaynuŋa ŝād-ı ŝafā didi / levģ-i zemānede oķıyan kimseler sevād 

sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ [3] âşığın gözbebeği║âşığın gözünün bebeği║âşığın çok sevdiği ve değer 

verdiği. 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G301/3 ĥaš degüldür belki bir āyínedür mektūb-ı yār / görinen anda sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur ʿıyān 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

3. kara, şehir, kasaba, köy. 

sevād-ı aʿţam [1] büyük şehir║İstanbul. 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

sevdā-yı ʿışķ [1] aşk arzusu, aşk meyli║âşıklıktan ileri gelen gözükaralık. 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

sevdā-yı zülf-i pür-şikenc [1] kıvrım kıvrım saçların sevdası. 

G41/4 āh kim ĥalķa gülünc itdi dil-i dívānemi / ārzū-yi vaŝl ile sevdā-yı zülf-i pür-şikenc 

 sevgülü [1] sevgili, kıymetli; canan. 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülüsi sevdügümüŋ maģbūbı 

sevgülü yār [1] sevgili yar, kıymetli sevgili, canan. 

M49/8 sevgülü yār ayrulıġı hey ne yamandur / ʿāşıķ olana 

 sevmek [96] birine ya da bir şeye karşı güçlü bir meyil (ve/veya) muhabbet beslemek. 

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

K28/24 başı yaŝduķda ĥarābātílerüŋ ģāli ĥarāb / fāsıķı sevmez ģarāmí ķısmına yoķ ģörmeti 

M1/I/8 merdūd-ı ģaķķı maķŝūd idinme / dünyāyı sevme lā-ĥayre fíhā 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unıtdura saŋa cihān gibi 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

M9/III/4 ķanı ol māla šapan meźheb-i ķārūna uyan / enbiyā sevmedügini seven āşūb-ı zemān 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 
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M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

Ş1/46 meger bir gün görüp bir nev-cüvānı / maģabbet itdüm aŋa sevdüm anı 

Ş1/193 sevüp ol nāzenín-i bí-naţíri / müselmānlıķ anuŋ olmış esíri 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

G20/5 pādişāhum hey ne müşkil derd imiş sevmek seni / gelmesün ķullar başına uşbu ģāl-i bü‟l-ʿaceb 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

G75/1 kime kim kaʿbe naŝíb ola ĥudā raģmet ider / her kişi sevdügini ĥānesine daʿvet ider 

G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

G145/1 seni sevdügümi cānum saŋa iţhār idimez / degme derd ile günāhın kişi ikrār idimez 

G148/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G165/4 ģaķ teʿālānuŋ bizüz manţūr-ı ʿayn-ı ʿizzeti / faķr ile faĥr eylerüz dünyāyı sevmez cānumuz 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

G185/3 ķoyup seni leylāyı severse n‟ola mecnūn / çoķdur bu cihān içre begüm kendüyi bilmez 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

G212/4 seni ķoyup melegi nice seve ʿāşıķlar / elin alup çıķarur mı göge insānı melek 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G265/1 sevdüm ol yāri mübtelā oldum / kendü kendüme bir belā oldum 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 
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G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G349/1 raķíbüŋi sever oldum ʿadāvet idimezin / kilāb-ı kūyuŋa hergiz ģakāret idimezin 

G350/2 biz ne dünyāya ne dünyā ʿāşıķına ʿāşıķuz / ģaķ teʿālā sevdügini ŝaķınur aġyārdan 

G356/4 sevmezüz dünyā ile māl ü menāl ü ʿizzeti / dāʾimā faĥr eylerüz bu resme nā-çār olmadan 

G361/1 ĥāšıruŋ ĥoş ola dirseŋ bir gözi bímārı sev / göŋlüŋ açılsun dir iseŋ bir gül-i bí-ĥārı sev 

G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G363/1 ādem ol eyvān-ı keyvānı gider ʿunvānı ķo / sevme esbāb-ı ġurūrı ʿādet-i şeyšānı ķo 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

G440/3 sevmege ol nāzeníni gözlerüm oldı sebeb / bir oŋılmaz derde uġratdı beni göŋül gibi 

G444/1 cān ü dilden sevdügüm bir dil-bere ʿāşıķ gibi / sözi maţlūmāne söyler ʿāşıķ-ı ŝādıķ gibi 

G461/3 ķıŝŝa-i leylí vü mecnūnı baŋa aŋmaŋ kim / sevmezin nāķıŝatü‟l-ʿaķlı seven mecnūnı 

G463/3 ʿāşıķ-ı şeydālaruŋ yaʿní ķapuŋda ķullaruŋ / sevdüginden ġayri sulšānum ne noķŝān eyledi 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çün kim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

G475/3 šalma dünyā leźźetine hādimü‟l-leźźātı gör / cümleten sevdügümüzden bir gün ayırlar bizi 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 
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G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

G492/4 öldürürmişsin seni sevdüm diyen ʿāşıķları / hey yolında öldügüm anuŋ içün sevdüm seni 

G494/1 bileli sevdügümi šaşa šutar yār beni / aŋa şādem ki diríġ itmez elinden geleni 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

G502/2 yüzle her vech ile ʿaybını hemān bāde gibi / sevme her ʿaķlı hümāsın uçuran ģayvānı 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

sevdügi/sevdügüm/sevdügüŋ [48] sevdiği/sevdiğim/sevdiğin. 

M25/II/1 pādişāhum sevdügüm ʿömrüm efendüm devletüm / ĥāk-i pāyüŋ olmaġ iledür cihānda ʿizzetüm 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/II/2 ĥašādur ģalķa-i bezmine aġyāruŋ nigín olma / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/III/2 ĥayālüŋle vücūdum döndi bir taĥt-ı süleymāna / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M37/I/2 ne melek gördüm saŋa beŋzer ne nesl-i ādemí / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/II/2 źerrece sensüz görinmez gözüme mülk-i cihān / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/IV/2 āfitābısın bu devrānuŋ meh-i tābānısın / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

G27/3 ʿālem içre ķısmet-i rūz-i ezeldür sevdügüm / kimine vaŝluŋ kimine fürķatüŋ olur naŝíb 

G82/2 bir niçe maģbūblarla geldi geçdi sevdügüm / gökdeki ervāģ-ı ķudsílerle gūyā cān gider 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G223/4 çekdügüm derdi saŋa bildürmek içün sevdügüm / gūşmāl oldı senüŋ derde giriftār olduġuŋ 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

G277/1 cān ü dilden rāżíyüz cevr ü cefāya sevdügüm / ögrenürmiş ādemüŋ cānı belāya sevdügüm 

G277/2 secde-i şükr eyledüm görüp ķaşuŋ miģrābını / degme bir ʿışķ ehli düşünmez bu rāya sevdügüm 

G277/3 ŝaķın aġyāruŋ ķulaġına egilüp söyleme / laʿl-i nābuŋ gūşvār itme gedāya sevdügüm 
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G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

G281/3 sevdügine ʿāşıķlar maķdūrını ŝarf eyler / cānum daĥi isterseŋ olsun yoluŋa cānum 

G313/4 baģr-i ʿışķuŋ dilini her kişi idrāk idimez / sevdügümden beni bígāne ŝanur dūr gören 

G338/3 söylemezse şimdi āh itmek żarūrídür baŋa / sevdügüm lušf eylesün almasun āhum söylesün 

G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

G386/2 kāşkí sevdügümi sevse ķamu ehl-i cihān / sözümüz cümle hemān ķıŝŝa-i cānān olsa 

G388/4 sevdüginüŋ muķteżāsınca olurdı her zemān / ʿāşıķı cām-ı maģabbet mest ü bí-bāk itmese 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G397/2 sevdügümi sevdügümden ġayri bilmez bir aģad / derd-i düşmenden emínüz ķalʿa-i inkār ile 

G404/6 devlet ayaġına gelür anuŋ ki sevdügi / ʿarż-ı cemāl ide gele rūy-i celāl ile 

G406/1 gün gibi mihr ü maģabbet ʿāleme yayılmasa / sevdügümi sevdügümden ġayri kimse bilmese 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

G434/4 ŝafā-yı ķalb ile biŋ cānum olur ise daĥı / cihānda sevdügümüŋ yolına revāne ola 

G435/1 aġlaŋuz ol ʿāşıķı kim gözleri giryān ola / kendü bir rind-i cihān ü sevdügi nā-dān ola 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

G436/2 öldür allāhı severseŋ seni sevdüm diyeni / isterin sevdügümüŋ bir niçe merģūmı ola 

G463/5 himmetüŋle sevdügüm yaģyāyı derd-i fürķatüŋ / nā-tüvān ü bí-kes ü bí-ŝabr ü sāmān eyledi 

G488/4 sevdügüm keśret-i ʿuşşāķa ŝaķın incinme / beglerüŋ ķulı çoġ olmaġ iledür ʿunvānı 

G500/1 seni gözler seni göŋlüm gözüm ey māh seni / baŋa raģm itmeye mi sevdügüm allāh seni 

sevdügümüŋ maģbūbı [1] sevdiğimin sevgilisi. 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

sevdügümüŋ sevdügi [1] sevdiğimin sevdiği. 

G178/3 sevdügüm ile sevdügümüŋ sevdügi eger / olmasa ķalur idi cihān mihr ü māhsuz 

G354/1 hey benüm ʿömrüm cihān içinde cānum cānısın / sevdügümüŋ sevdügi sulšānumuŋ sulšānısın 

seven [2] seven kişi, âşık. 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

sevmek sevilmek [1] sevip sevilmek║muhabbet. 

G191/6 bizüm meźhebde düşnāmuŋ duʿādur ʿāşıķa cānā / senüŋ yanuŋda bu sevmek sevilmek bir günāh olmış 

 sevindürmek [1] sevindirmek, mutlu etmek, şad etmek, ihya etmek. 

K16/44 ķapuŋda ay ü gün gibi birer nān issi olsunlar / sevindür seksene yetmiş ķuluŋı eyle iģsānı 
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 sevinmek [8] sevinç duymak, mutlu olmak, safa bulmak. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

M12/I/3 ĥayra döndi ʿāķıbet çerĥ-i muʿallāmuz bizüm / cām-ı şevķ ile sevinmekde ahibbāmuz bizüm 

Ş1/199 ŝafā ile bezenseŋ ögseŋ anı / sevinüp şād olur cisminde cānı 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevinmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G476/5 ne viŝāl ile sevinür ne firāķa yerinür / ĥaste-i ʿışķ olanuŋ kendüden olmaz ĥaberi 

sevindüginden ölmek [2] sevincinden ölmek║aşırı derecede sevinmek. 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

 śevķ verme, gönderme, yollama, bırakma, saçma. 

śevķ eylemek [1] vermek, tevdi etmek║saçmak, ihsan etmek. 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

 seyf kılıç. 

seyf-i dín [1] dinin kılıcı║Osmanlı askerleri, gaziler. 

M21/I/2 sālik-i rāh-ı ĥudāyuz evliyā hem-rāzıyuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/III/2 şeh-per-i ʿanķā-yı ķāfuŋ ʿaynıdur sorġucumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/IV/2 cümlemüz keskin ķılıç gibi yarar olur bizüm / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M21/V/2 ġāzíler dergāhı ey yaģyā yüce dergāhdur / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 

seyf-i dín-i yezdāní [1] Allah‟ın dininin kılıcı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/27 ebü‟l-fetģ ü ebü‟n-naŝr ü ebü‟l-ĥayr ü ebü‟l-iģsān / mücāhid fí-sebíli‟llāh ü seyf-i dín-i yezdāní 

seyf-i ĥudā [1] Allah‟ın kılıcı. 

M3/I/1 ġāzí ĥünkār ile ŝaflar baġlayup ehl-i ġazā / düşmene bir gün çekildi nitekim seyf-i ĥudā 

seyf-i islām [3]  

1. İslam kılıcı, din kılıcı. 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

2. İslam‟ın kılıcı, ümmetin kılıcı. 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 
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2.1. İslam‟ın kılıcı║hilâlin kılıcı andıran şekli. 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

seyf-i ķāšıʿ [1] keskin kılıç║şeriat. 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

seyfu‟llāh [1] Allah‟ın kılıcı. 

K6/15 yüzinde nūr-ı kerāmet elinde seyfu‟llāh / vücūd-ı źātı delíl-i šaríķ-ı rabbāní 

 seyl sel, su taşkını║şiddetle akan/gelen şey. 

seyl gibi aķmaķ [1] sel gibi akmak; kesintisiz, gür bir şekilde akmak║her zaman kuvvetle zahir 

olmak. 

K18/16 ķāf šaġı gibidür muģteşem ü ehl-i veķār / seyl gibi aķar envār-ı kemāli meh ü sāl 

seyl olmaķ [1] sel olmak, birbiri ardına akarcasına gelmek/gitmek. 

G485/1 ķašār-ı kāfile seyl olduġını gördüŋ mi / ģaremde göz yaşı níl olduġını gördüŋ mi 

seyl-i belā [1] belâ seli; art arda gelen, gönlü viran eden belâlar. 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

seyl-i belāya boġulmaķ [1] belâ selinde boğulmak║belâlar altında ezilmek, belâların altından 

kalkamamak. 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 

seyl-i eşk [1] gözyaşı seli; sel gibi akan gözyaşları. 

G74/1 dūd-ı āhum gibi ʿışķum āşikār olup gider / seyl-i eşküm gibi göŋlüm bí-ķarār olup gider 

seyl-i fenā [1] fena seli, yok oluş seli║ölüm seli. 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

seyl-i fenā reh-güźeri olmaķ [1] fena selinin suları altında kalmak║yok olmaya yaklaşmak. 

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

seyl-i firāķ [1] ayrılık seli, sel gibi yıkıp yok eden ayrılık. 

M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

seyl-i ġam [1] gam seli; sel gibi coşarcasına gelen ve önüne geleni darmadığın eden gamlar. 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

seyl-i ķażā [1] kaza seli, ölüm seli. 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

seyl-i sirişk [1] gözyaşı seli; sel gibi akan gözyaşları. 
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G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

seyl-i sitem [2]  

1. zulüm seli. 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

2. sürekli baş ağrıtma. 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

 seyr 

seyr-i cemāl [3] cemal seyri; güzel yüzü seyretmek. 

K24/29 aŝģāb-ı ʿışķa lušf-ı kelāmı ġıdā-yı rūģ / erbāb-ı źevķe seyr-i cemāli feraģ-fezā 

G465/4 āh kim seyr-i cemālinden beni maģrūm idüp / zāʾil eyler ʿaķlumı dídār-ı yārüŋ heybeti 

Muk10/2 bu ne ģikmet durur ki gören anı / ola seyr-i cemālden maģrūm 

seyr-i eyyūb [1] Eyüp gezintisi. 

K31/12 aķ çāderler olupdur bize ķāġıdĥāne / seyr-i eyyūb durur mūsí-i kāţım gūyā 

seyr-i gülistān [3] gül bahçesinde dolaşarak gülleri seyretmek. 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

seyr-i mevlā-ĥāneye gitmek [1] Mevlevihaneye gidip âyin seyretmek. 

Ş1/93 ķılup cumʿa nemāzın ĥalķ-ı ʿālem / giderler seyr-i mevlā-ĥāneye hem 

seyre çıķmaķ, seyre gelmek, seyre gitmek [6] gezintiye çıkmak. 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

G15/1 seyre gel kim muntaţırdur cümle ʿāşıķlar saŋa / māniʿ olmasun begüm birķaç münāfıķlar saŋa 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G223/6 āfitābum seyre çıķ bi‟llāhi görsünler hemān / dosta nūr-ı tecellí düşmene nār olduġuŋ 

G247a/3 bayrām güni seyre çıķup gitseŋ ey nigār / gülşende her nihāl uzadur merģabāya el 

G457/2 gün yüzlülerle seyre çıķarsa ķamerveşüŋ / pāyine düşme yilme seg-i kārbān gibi 

seyrinde görmek [1], seyrinde seyrān eylemek [1] rüyasında görmek. 

M2/V/4 açıldı cān gözi seyrümde seyrān eyledüm bir gün / ricāl-i ġayb ile māh-ı cemālin eyledi peydā 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

seyrāna çıķmaķ [2]. seyrāna gitmek [1] gezintiye çıkmak. 

M20/IV/1 seyrāna çıķsa gün gibi zerrín ķabā ile 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 
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G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

 seyrgāh [1] mesire yeri. 

Ş1/123 görüp cennet didüm ol seyrgāhı / ki anda kimsenüŋ olmaz günāhı 

 seyyāre [8] sabit olmayan yıldız, gezegen. 

M1/I/2 gözi açuķlar seyyāre gibi / seyrinde ʿarşı eyler temāşā 

Ş1/96 içinde sāyiri seyyārelerdür / hevā-yı ʿışķ ile āvārelerdür 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-i nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

G153/2 ķušb-i devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

seyyāre-i felek [1] feleklerdeki gezegenler. 

K24/53 seyr itdügince ʿālemi seyyāre-i felek / dāʾim devām-ı devlet ile müstedām ola 

 seyyid efendi, önder, reis. 

seyyid-i ʿālem [1] âlemin efendisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

M10/III/4 furŝatı fevt eylemekdür kār-ı bed efkār-ı bed / cümleye bu seyyid-i ʿālem sözi olur sened 

seyyid-i devrān [1] dünyanın/zamanın efendisi. 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

seyyid-i sādāt-ı ümem [1] ümmetin ileri gelenlerinin önderi║Sultan II. Selim. 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

seyyid-i sünní [1] Sünnilerin efendisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

seyyidü‟l-ģaremeyn [1] Mekke‟nin ve Medine‟nin reisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K5/24 ĥıżır yitişdi cihāna bu seyyidü‟l-ģaremeyn / çıķardı bir ķaraŋulıķdan āb-ı ģayvānı 

 seyyidān “seyyid”in çoğulu; seyitler. 

seyyidān-ı sebze [1] çimen seyitleri║ağaçlar. 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

 sezā [2] uygun, yaraşır, layık. 

K1/60 dirlerse sezādur ʿömerüŋ adına fārūķ / farķ-ı felegi ʿadli güni eyledi meʾvā 

K26/46 hemíşe naţm ile faĥr eylesem sezādur kim / vücūd-ı ĥilķatüm ednā ise sözüm aʿlā 
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sezā olmaķ [1] yaraşmak, uygun olmak, layık olmak. 

K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

sezā eylemek [1] yaraşır bulmak, layık görmek. 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

 sezāvār [4] layık olan, layık, şayeste. 

M42/III/1 güzeller pādişāhısın begüm gözle sezāvāruŋ / fiġān ü nāle gibi varmasun ķapuŋa aġyāruŋ 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

sezāvār-ı ʿašā-yı raģmet [1] rahmet ihsanına liyakati olan. 

M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

 ŝıdķ bağlılık, sadakat; doğruluk, halislik; tas. olduğu gibi görünmek ya da göründüğü 

gibi olmak. 

ŝıdķı bütün olmaķ [1] çok bağlı, çok sadık olmak; doğruluk ve sadakati tam olmak. 

M11/V/4 ölmezüz biz ģaşre dek šurur bizüm dívānumuz / ŝıdķumuz gibi bütündür ʿahdümüz peymānumuz 

ŝıdķ ile [1] doğrulukla, halisane. 

M4/II/1 ŝıdķ ile eyle vaģdet-i źāt ile ittiģād / niçe bir oyalar seni bu ʿālem-i fesād 

ŝıdķ ü iĥlāŝ [1] candan bağlılık ve doğruluk. 

K7/35 pādişāhum der-i dergāhuŋa ķul olmaķdur / ŝıdķ ü iĥlāŝ ile yaģyā ķuluŋuŋ źevķi yeri 

 ŝıddíķ [1] çok sadık olan, özü sözü bir olan; Hazreti Ebubekir‟in lakabı. 

K1/59 mihrüŋle dem-i ŝubģ gibi ŝādıķ olupdur / bū-bekr ki ŝıddíķ diyü oldı müsemmā 

 ŝıfāt “ŝıfet”in çoğulu; evsaf. 

ŝıfāt-ı memdūģ [1] beğenilen, övgüye değer hasletler. 

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

ŝıfāt-ı źāt-ı cemíl(üŋ) [1] güzel/latif zatın(ın) vasıfları. 

K19/46 ģurūfına naţar eyle ʿuyūn-ı ʿibretle / ŝıfāt-ı źāt-i cemílüŋ ki eyledüm tedvín 

 ŝıfr [2] sıfır║hiçbir değer ifade etmeyen şey. 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

G7/2 ŝaymayınca yoķ ģisābına vücūdı ŝıfrını / źerreler mihr-i cihān-ārāya olmaz āşinā 

ŝıfr-ı mevhūm [1] var sayılan sıfır. 
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Ş2/285 dehānı noķšasıdur ŝıfr-ı mevhūm / degül ʿilm-i ledünní gibi maʿlūm 

ŝıfr-ı vücūd [1] vücut/varlık sıfırı║sıfır gibi hiçbir değer ifade etmeyen (maddi) varlık. 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-ı vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

 ŝıġmaķ [4] sığmak; bir şeyin sınırları içine girebilmek. 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

G468/7 getürmek olur idi ķāle hāli ey yaģyā / ŝıġaydı ţarf-ı ģurūfa meʿāní gösgötüri 

G504/5 gider dārāt-ı dārāyı güźer ķıl ķaŝr-ı ķayŝerden / mezāruŋ dārına ŝıġmaz begüm eyvān-ı keyvān hey 

G511/2 felegüŋ ŝırça serāyına göŋül ŝıġmaz iken / źeķanuŋ çāhı benüm yirümi zindān ķıldı 

 śıķlet [1]  

1. ağırlık, yük; madde. 

śıklet-i vücūd [1] vücut ağırlığı║varlığın maddi yönü║var oluş ızdırabı. 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan 

2. sıkıntı, kasvet, ızdırap║can sıkma║zulüm, eziyet. 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

 ŝınġın [1] kırılmış║bozguna uğrayarak dağılmış. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

ŝınġın leşkere dönmek [1] bozguna uğrayarak dağılmış orduya benzemek. 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

 ŝınmaķ [2] kırılmak, bozguna uğrayarak dağılmak. 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

 ŝınuķ [3] kırılmış, kırık. 

Ş1/202 ŝınuķ āyínedür bu ķalb-i meyyāl / görindi anda niçe dürlü eşkāl 

1.1. kırık║mahzun. 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

Ş1/44 faķírüŋ gözlerinde nem ģaķıyçün / ŝınuķ göŋülde olan ġam ģaķıyçün 

sırr-i cān [1] canın sırrı. 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

sırr-i ĥafí [1] gizli sır. 

G505/5 ģālet-i ʿışķı ile keşf ü kerāmātı imiş / ādemüŋ göŋli serírinde olan sırr-i ĥafí 

sırr-i ķudret [1] (Allah‟ın) kudretinin sırrı. 
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Ş2/75 çü sırr-i ķudretüŋdür dilde fikrüm / güzeller adı olsa n‟ola źikrüm 

sırr-i nihāní [1] gizli sır; hikmet. 

Ş2/18 zihí ķudret zihí sırr-i nihāní / muʿallaķ ķıldı baģr-i āsümānı 

sırr-i serír-i serāy-ı dost [1] sevgilinin sarayının (=Allah‟ın sarayı=gönül) tahtının sırrı. 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

sırr-i sülūk-ı sālik [1] saliğin süluk sırrı; saliğin manevi yolculuğunun sırrı. 

G126/5 yaģyā sözin uzatmaŋuz beyti bozarsuŋuz hemān / sırr-ı sülūk-ı sāliki söyleyene belā gelür 

sırr-i sürūr [1] saadet sırrı. 

G426/3 leyletü‟l-isrādaki sırr-i sürūrı aŋlamaz / encüm-i tābendeveş anlar ki bídār olmaya 

sırr-i sürūr-ı āĥiret [1] ahiret saadetinin sırrı. 

M10/II/4 tārik-i dünyādadur sırr-i sürūr-ı āĥiret / gör ne dir şāh-ı vilāyet nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet 

sırr-i sürūr-ı evliyā [2] velilerin gönül şenliğinin sırrı. 

G355/1 ʿibādet ehline yār ol ʿabāsından fenā gelsün / serāy-ı ķalbüŋe sırr-i sürūr-ı evliyā gelsün 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

sırr-i vaģdāniyyet [1] vahdaniyet (=birlik) sırrı. 

K28/10 her çemen gūyā elifdür kim olur andan ʿıyān / ķādir-i perverdigāruŋ sırr-i vaģdāniyyeti 

sırr-i velāyet [1] velilik sırrı. 

G168/3 ķaŝd iderdüm ki diyem sırr-i velāyet ĥaberin / bu vilāyetde diríġā ki bilinmez dilümüz 

 ŝırāš [1] cehennemin üzerine kurulmuş olan, “kıldan ince kılıçtan keskin” diye nitelenen, 

geçemeyenlerin cehenneme düşeceği, geçenlerin cennete varacağı ifade edilen köprü. 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

 ŝırça cam, camdan yapılmış, billur. 

ŝırça serāy [4] sırça saray; billur saray. 

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

Ş1/114 ķaçan kim erbaʿín irişe ol dem / döner sırça serāya cümle ʿālem 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G267/1 göŋlümüŋ ŝırça serāyı saŋa meʾvādur begüm / gözlerüm aŋa iki cām-ı muŝaffādur begüm 

 sırrí [1] Yahya‟nın çağdaşı şairlerden Sırrî (ö. 1582). 

Muk18/1 daʿvācuŋ bursaya gitdi sırriyā / eyleme yārān ile hergiz nizāʿ 

 ŝıyırmaķ [1] çekip çıkarmak. 

G189/2 ŝıyırupdur ķılıcın ķaşlarınuŋ resminden / gözleri ʿāşıķ-ı maţlūm ile ķılmaġa ŝavaş 



1486 
 

 síb elma. 

síb-i źeķan [1], síb-i zenaĥdān [1] elmaya benzeyen top gibi çene. 

Ş2/242 yaķar dünyāyı nār-ı hecre her ān / ele girmez mi ol síb-i zenaĥdān 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

 sidre [8] Sidre ağacı, Arabistan kirazı; Hazreti Muhammed‟in Miraç gecesinde 

yükseldiği yedinci kat gökte bulunan makam; tasavvufta erişilebilecek son noktayı temsil eder. 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

G53/2 nigārı gün gibi ʿālí-cenāb iken severin / ʿaceb mi sidre gibi himmetüm olursa bülend 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G213/3 göŋül alçaķlıġın idüp ʿāşıķa virür selām / sidreden aʿlā iken serv-i revānı aģmedüŋ 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

sidretü‟l-aʿlā [2], sidre-i ʿālí [2] yüce Sidre. 

M4/I/3 iki cihānı bir ķadem it bāl ü per açup / cibríl gibi sidre-i ʿālíde ķıl maķām 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

G264/3 ilāhí gölgesini üstümüzden ırma dünyāda / baş egmez sidretü‟l-aʿlāya bir serv-i revān buldum 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

sidre vü šūbā [3] Sidre ve Tuba ağaçları. 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

K13/32 tāʿatüŋdür bí-gümān şān-ı bülendüŋe nişān / ķāmetüŋdür sidre vü šūbā gibi bālā-nişín 

G64/2 sidre vü šūbā daĥı olursa olsun ser-nigūn / ķaşlaruŋ miģrābına her kim baş egmezse eger 

sidre nihāli [1] Sidre ağacı. 

M1/V/3 ķıl ķāmetüŋi serv-i muŝallí / saŋa baş egsün sidre nihāli 

 sifāl [3] 

1. saksı. 

K1/3 bir çíní sifāl içre ķaranfüller açıldı / bu çerĥ-i zebercedde degül encüm-i şehlā 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

2. çanak. 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

sifāl-i seg [1] köpeğin içinden yiyip içtiği çanak. 



1487 
 

K6/4 def oldı kāse-i mecnūn gibi iki pāre / sifāl-i seg gibi cāmuŋ dürildi devrānı 

sifāl-i seg-i cānāne [1] sevgilinin köpeğinin içinden yiyip içtiği çanak. 

G427/4 virmezüz köhne sifāl-i seg-i cānānemüzi / tāc-ı cemşíd-i cihān-díde ile cām-ı ceme 

sifāl-i semā [1] gökyüzü çanağı║felek. 

K20/10 hezār kelbi mürebbā ider sifāl-i semā / dení ki rifʿate irse saŋa ne ġam ne melāl 

 siget [1] Zigetvar. 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

 siģr [4] sihir, büyü, efsun, gözbağcılık. 

K31/3 siģr ise ancaķ olur kime naŝíb olmışdur / rūy-i āb üzere elif ĥaššını yazmaķ ʿacebā 

Ş2/240 inanmaŋ kāküli siģrine zinhār / ki anuŋ bir başı var biŋ dili var 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

siģr itmek [3] sihir yapmak. 

K9/14 ne siģr iderdi ʿaceb āl ile her āteş-bāz / ķaraŋuluķda ʿıyān eyledi gülistānı 

G183/3 ne siģr ider ʿacebā ģoķķa-bāz-ı laʿl-i lebi / yüzini görimezüz baġlanur baŝíretümüz 

Muk7/6 ol ŝanem bilmezüz ne siģr eyler / ŝūrete gelmez oldı ĥašš-ı ġubār 

siģr-i ģelāl [1] helâl sihir, haram sayılmayacak sihir║fesahat ve belâgat yönüyle herkesi 

büyüleyen, icaz derecesinde söz║(icaz paralelliğinde) klasik şiirde bir beytin sonunda yer alan 

kelime ya da kelime grubunun ikinci mısraın başına da uygun düşmesi esasına dayanan bir sanat. 

K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

siģr-i ģelāl eylemek [1] haram sayılmayacak bir sihir hâline getirmek║fesahat ve belâgat yönüyle 

icaz derecesinde şiir söylemek, şiirleriyle herkesi büyülemek. 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 

siģr oķımaķ [1] efsun okumak, büyülü sözler söylemek. 

Ş1/6 ne siģr oķur ʿaceb yārüŋ dehānı / ʿadem mülkine iltür cism ü cānı 

siģr ü efsūn [1] sihir ve büyü. 

G282/4 seni rām eyler idüm ķādir olsam siģr ü efsūna / firāķuŋ derdine çāre iderdüm olsa dermānum 

siģrün mübín [1] “apaçık bir sihir”. (Mâide, 110; En‟âm, 7; Yûnus, 76 vd.). 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 

sikender-i śāní [2] ikinci İskender. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 
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K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

║ Semiz Ali Paşa. 

K26/28 muģíš-i baģr-i meʿāní sikender-i śāní / ķapusı ķullarıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

 silaģdār [1] padişah, vezir, beylerbeyi gibi devlet büyüklerinin silahlarının bakımından 

ve muhafazasından sorumlu kimse; silahtar. 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

silaģdār oġlı [1] Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden silahtar oğlu Muhammed. 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

silk ip, dizi. 

silk-i naţm [1] nazım ipi; ipe dizilmiş incilere benzeyen şiir.  

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

 silmek [4] gidermek, ortadan kaldırmak, yok etmek. 

M1/III/2 görinmeyenler baŋa görindi / göŋlüm gözinüŋ pasını sildüm 

G124/1 gel vücūduŋ perdesin ķaldur cemāl-i yāri gör / cān gözinden sil ġubārı çihre-i dil-dārı gör 

G202/1 dídeden bār-ı ġubārı sil dil-i āgāha baķ / gözi açuķlardan ol ʿayn ile ʿarşu‟llāha baķ 

G345/4 baģr-i muģíš-i ʿışķa kişi āşinā gerek / cismi ġubārın āyíne-i cāmda silmedin 

 silsile zincir. 

silsile-i ʿışķ [1] aşk zinciri. 

G17/2 ķomadı ʿālemi göŋlüm gibi seyr eylemege / beŋzer ayaķ baġıdur silsile-i ʿışķ baŋa 

 sím [1] gümüş. 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

sím ile zer, sím ü zer [4] altın ve gümüş. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

1.1. altın ve gümüş║nakdî yardım. 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

1.2. altın ve gümüş║servet, nakit. 

K22/8 çüridi berg-i ĥazān gibi olan sím ü zerüm / ķalmadı māl ü menālüm ne nihān ü ne ʿıyān 

1.3. altın ve gümüş║ödül. 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

 simāš [2] sofra; ziyafet sofrası. 
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K23/6 görince gözleri šoydı nücūm-ı eflāküŋ / simāšına çekilen niʿmet-i firāvānı 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

simāš-ı semā [1] gökyüzünün sofrası. 

G345/3 mihmān-ı ĥˇān-ı vuŝlat idi cān-ı ʿāşıķān / ķurŝ-ı ķamer simāš-ı semāda kesilmedin 

 símín [3] gümüş, gümüşten yapılmış. 

K15/3 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

K17/6 nízesinden düşmenüŋ dil degmeye diyü meger / gerdenine šaķınur símín ģamāyiller livā 

Ş2/105 idenler sūr-ı memdūdını manţar / didi símín kemerlü ĥūba beŋzer 

 símín-ber [1] gümüş göğüslü; göğsü gümüş gibi parlak ve beyaz olan║(sancak için) 

üzerinde gümüş tellerle işlenmiş motif bulunan? 

K17/18 kāmet-i bālāsına anuŋ naţar ķılsun bugün / görmeyen meydān-ı ģüsn içinde símín-ber livā 

 sím-símā [3] gümüş simalı, yüzü gümüş gibi parlak ve beyaz olan. 

Ş2/116 düşer āb üstine her sím-símā / semādan nūr iner deryāya gūyā 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

 sím-ten [3] gümüş tenli, vücudu gümüş gibi parlak ve beyaz olan. 

Ş2/113 ŝoyınup ŝuya girürler ser-ā-ser / açılur ġonce-lebler sím-tenler 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

G343/6 sím-ten maģbūb yanında šururken ʿāşıķuŋ / ŝoķılup ĥançer gibi ortaya engel girmesün 

 sin [1] mezar, kabir║toprak. 

K13/35 her kim olmazsa elif gibi ķapuŋda müstaķím / ʿaybını setr eylemez kimse anuŋ illā ki sin 

sin itmek [1] mezar(ını) yapmak. 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

 sinān [1] mızrak. 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

 síne [19] göğüs, sine, bağır║yürek, gönül. 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K7/30 berbaš-ı bezm-i ġazāyem ki aŋılsa aʿdā / sínede cūşa gelür depreşür erlik šamarı 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 

Ş2/216 öŋince sínemi vírān iderdüm / ele girse ķoyun ķurbān iderdüm 
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G46/2 síneden cānumı cānānumı benden ayurup / ey raķíb itme ecel gibi bu cemʿiyyeti telĥ 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

G284/3 aġların síneme güller dizerin dāġumdan / güle baķsun diyü bir laģţa gül-i ĥandānum 

G305/6  ķanı ol dem bir sehí-ķāmetle hem-pehlū olup / sínemi ķılsam ŝadef ol gevher-i yek-dāneden 

G336/6 aġzuŋı açma ŝadef gibi begüm eyle ģaźer / sínede gizlü olan lüʾlüʾ-i şehvārı ŝaķın 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

G505/6 ĥoş gelür seng-i cefāsı ile tír-i elemi / eyledüm sínemi bir ķaşı kemānuŋ hedefi 

síne-i ʿāşıķ [1] âşığın bağrı. 

M2/III/5 dögilsün síne-i ʿāşıķ dökilsün dāne-i eşki / feżā-yı cāy-i cānān ĥırmen-i nūr-ı duʿādur bu 

síne bülbüli [1] Sine Bülbülü; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/154 birisi daĥı síne bülbülidür / cemāli gülşen-i cennet gülidür 

síne çāk olmaķ, sínesi çāk olmaķ [1] bağrı yırtılmak║yüreğine derin ızdırap işlemek. 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

síne kemükleri [1] göğüs kafesi. 

G247a/2 ķaŝr-ı memātuma ŝanasın nerdübāndur / sínem kemüklerine naţar eyle fi‟l-meśel 

sínesi ķalķan olmaķ [1] göğsü/bağrı siper olmak. 

K22/46 ķalʿa cengindeki ģarb āletine aʿdānuŋ / sínem olmışdı benüm ŝanki çepaķdan ķalķan 

sínesi ŝad-çāk [1] sinesi yüz parça olmuş║gönlü paramparça. 

G293/2 bu ĥāšırı ġamnāke bu gözleri nemnāke / bu sínesi ŝad-çāke raģm eyle benüm rūģum 

sínesin çāk eylemek [1] (yakasını açıp) bağrını paralamak. 

G100/3 cihān ey bedr-i kāmil ʿāşıķ-ı dívāneŋ olmışdur / elüŋden sínesin çāk eyleyen evvel kitābuŋdur 

síneye çekmek [2]  

1. bağrına basmak, koynuna almak, kucaklamak. 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

2. göğsüne kazımak. 
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G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

 síne-be-síne olmaķ [1] göğüs göğüse olmak, kucak kucağa olmak. 

Ş1/121 güźergāha gelüp bí-kibr ü kíne / olur dil-dār ile síne-be-síne 

 síne-çāk [2] sinesi yırtık║gönlü yaralı âşık. 

M31/V/1 ben bir ġaríbíyem ki işigüŋde ĥāküŋem / dívāneler içinde senüŋ síne-çāküŋem 

G167/1 bir ādem öldürici perínüŋ helākiyüz / biŋ cān ile ölümlüsiyüz síne-çākiyüz 

 sipāh [6] asker, ordu. 

K16/2 demür āyínelerle encüm-i tābendeye beŋzer / çemen göginde gūyā kim sipāhuŋ merd-i meydānı 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

K17/35 nízeler cümle elif ģarfi gibi olmış sipāh / aŋa her sašrı olupdur ejdehā-peyker livā 

M7/V/7 mānend-i dūd-ı āh ķapusındaki sipāh / boynını burdı cāmelerin eyledi siyāh 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

G503/4 sulšān-ı rūģ-ı pāküm fetģ-i vilāyet eyler / rūma teveccüh itse göz yaşınuŋ sipāhı 

 sipāhí [5] tımar sahibi süvari askeri; seferli, ocaklı. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

K16/11 demürden šaġa dönmiş cevşenin geymiş sipāhíler / cihānda görmeyen görsün neheng-i baģr-i ʿummānı 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

K12/26 sipāhíler benek altunlu cāmeler geyüben / mehābet ile olurlar peleng-i kūh-i veġā 

K12/40 sipāhí bendelerüŋde niçe kemāl ehli / revā mı genc-i nihān gibi ola nā-peydā 

sipāhí begler [1] sipahi beyler║güzel civanlar. 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

sipāhí oġlanı [1] sipahi oğlanı. 

K5/41 niçe bān oġlı bān ile niçe ķıral oġlı / serír-i salšanatında sipāhí oġlanı 

 sipāhílik [1] seferli/ocaklı olma; askerlik. 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

 sipāhí-zāde [2] Sipahizade, sipahi oğlu. İstanbul Şehrengizi‟nde ve G229‟da anılan 

dilber/ler. 

Ş2/223 sipāhí-zāde biri ol cüvānuŋ / silaģdār oldı her müjgānı anuŋ 

G229/1 ʿāşıķıdur ĥūblar şimdi sipāhí-zādenüŋ / pādişehler bendesidür ol boyı āzādenüŋ 

 siper [4] kalkan. 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K12/2 irişdi ālet-i ģārb ile pehlevān-ı behār / benefşe gürz-i girāndur siper gül-i ģamrā 



1492 
 

K17/7 ġonceler bayraķlar ü gülzār meydān-ı ġazā / nízeler serv ü siper güller durur ʿarʿar livā 

K21/8 ģāyil olımaz aŋa sipihrüŋ siperleri / disem ʿaceb mi āh-ı dil-i nā-tüvāna tír 

siper itmek [1] siper etmek, siper olarak kullanmak. 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

 sipihr [6] gökyüzü, felek. 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

1.1. gökyüzü, felek║baht, talih, kader. 

K21/8 ģāyil olımaz aŋa sipihrüŋ siperleri / disem ʿaceb mi āh-ı dil-i nā-tüvāna tír 

M8/VII/1  sipihrüŋ āyinesinde görindi rūy-i fenā / ķodı bu keśret-i dünyāyı ķıldı ʿazm-i beķā 

sipihr-i aʿţam [1] felek-i azam, felekü‟l-eflâk, göğün en son katı. 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

sipihr-i bí-bedel [1] emsalsiz gökyüzü. 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

sipihr-i devvār [1] durmadan dönen felek. 

K14/7 beŋzer ol peyk-i teberdāra sipihr-i devvār / ʿāşıķa müjde ider irdi diyü ʿíd-i viŝāl 

sipihr-i dín ü devlet āfitābı [1] din ve devlet göğünün güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

Ş2/31 sipihr-i din ü devlet āfitābı / risālet şāhınuŋ nāʾib-menābı 

sipihr-i dü-tā [1] iki büklüm olmuş felek; ihtiyar felek. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

sipihr-i heftümín [1] yedinci kat gök. 

K13/34 yazmaġ içün levģ-i maģfūţa şehā evŝāfuŋı / bir devāt-ı āsümānídür sipihr-i heftümín 

sipihr-i himmet [1] himmet göğü. 

M3/IV/7 göŋli alçaķ idi ĥurşíd-i cihān-ārā gibi / ķāmeti gibi bülend idi sipihr-i himmeti 

sipihr-i ģüsn [1] güzellik göğü. 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

sipihr-i iģsān [1] ihsan göğü║Kanuni Sultan Süleyman. 
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K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝōf ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

sipihr-i ʿizz ü ʿalā [1] yücelik ve şeref göğü. 

K12/39 vücūd bula idüm mihrüŋ ile źerre ķadar / olurdı gün gibi yirüm sipihr-i ʿizz ü ʿalā 

sipihr-i kibriyā [1] azamet göğü║yüce felek. 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

sipihr-i māh-ı kemāl [1] kemal ayının göğü. 

K19/33 celāl ü seyyid ü cāmí vü şeyĥ saʿde‟d-dín / sipihr-i māh-ı kemālüŋde oldılar pervín 

sipihr-i maʿrifetüŋ āfitābı vü māhı [1] irfan göğünün güneşi ve ayı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/16 sipihr-i maʿrifetüŋ āfitābı vü māhı / diyār-ı maʿdeletüŋ ģākimi vü sulšānı 

sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili [1] irfan göğünün dolunayı║sevgili. 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

sipihr sükkānı [1] göğün sâkinleri, ehl-i sema║melekler. 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

sipihrüŋ arslanı [1] gökyüzünün aslanı║Güneş. 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

 sipihr-kevkebe [3] kevkebesi göğe erişen║felek ihtişamlı. “kevkebe”, eskiden büyük 

kimselerin huzurlarında sancak gibi tutulan ucu eğri, başında parlak madeni bir küre bulunan 

uzun bir sırıktan ibaret olan alamettir ve ihtişam sembolüdür. Bu terkipte Güneş‟in memduhun 

kevkebesinin başındaki küre olarak tahayyül edilmesi de söz konusudur.  

M6/I/7 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe mihr-i sipihr-i devlet ü dín 

K12/16 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe şems-i hüdā vü ţıll-i ĥudā 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

 sirāc [2] kandil, meşale vb. aydınlatma aracı. 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

G38/5 minnet ol mennāna kim gülşendeki lāle gibi / ĥāneķāh-ı dilde şevķümden uyardum bir sirāc 

sirāc-ı millet-i islām [1] İslam ümmetinin kandili; İslam ümmetine ışık veren║ Şeyhülislam 

Fenarizade Muhyiddin Çelebi. 

K19/28 ʿalím ü ʿālim ü nāʾib-menāb-ı peyġamber / sirāc-ı millet-i islām ü nūr-ı şerʿ-i mübín 

 síret [3] 

1. huy, karakter, ahlâk; iç yüz. 
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G95/4 güzelde āndur maķŝūd olan anı sever ʿālem / göŋül meyl itdügi ŝūret degüldür belki síretdür 

G184/3 bir olur il gözine ţāhirümüz bāšınumuz / yidi deryā gibidür ŝūretümüz síretümüz 

2. mana. 

G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

síret-i maʿní [1] mananın iç yüzü, iç yüzde saklı olan mana. 

M4/II/5 ŝūretde ķalma síret-i maʿníye šālib ol / yoķluķdadur ne var ise ey eżʿafü‟l-ʿibād 

 sirişk [2] gözyaşı. 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

sirişk-i çeşm [1] gözyaşı. 

G272/1 fiġān ü āh ile kūh-i girānı söyledelüm / sirişk-i çeşm ile āb-ı revānı söyledelüm 

 sitāre [5] yıldız║talih, baht, kader. 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

Ş2/189 bizümle birlige yitmez ne çāre / gerekdür ektilige de sitāre 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

sitāresi açılmaķ [1] bahtı açılmak, talihi iyiye dönmek. 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

sitāresinde seʿādet olmaķ [1] yıldızında saadet olmak; iyi talihi olmak. 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

 sitem [1] eziyet, zulüm, haksızlık; dahletme; fesat. 

G439/2 ʿāşıķlaruŋa ʿadl ideli ey şeh-i cihān / menfūr-ı ʿālem oldı raķíbüŋ sitem gibi 

sitem-i rüstem [1] Rüstem‟in zulmü, Rüstem‟in dahli, Rüstem‟in fesadı║Rüstem Paşa‟nın 

Şehzade Mustafa‟nın katlindeki rolü/parmağı. 

M8/IV/1 getürdi arķasını yire zāl-i devr-i zemān / vücūdına sitem-i rüstem ile irdi ziyān 

sitem ü ţulm [1] zulüm ve haksızlık. 

M9/I/6 sitem ü ţulmi ile adı çıķan ehl-i cefā / ŝarŝar-ı ķahruŋ ile buldı fenā oldı hebā 

 sitemkār [1] zalim. 

K22/50 araya bād-ı şitā gibi bürūdet ŝaldı / bir vebāl issi sitemkār ü dení vü nā-dān 

sitemkār ü cefākār [1] çok zulmeden ve çok cefa çektiren; zalim, zorba. 
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G182/4 mütekebbirlere büyüklenürüz kūh gibi / her sitemkār ü cefākāre cefākāruz biz 

 sitíl [1] büyük, kulplu bakır bakraç. 

Ş2/191 sitílinden ki dükkānı šolupdur / ŝanasın ʿarş ķandíli olupdur 

 siyāh, siyeh [7] siyah, kara. 

Ş1/106 siyeh fūteyle her mihr-i münevver / hemān nıŝfı šutılmış aya beŋzer 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

G191/1 siyāh altunlular geymiş sipihr-i ģüsne māh olmış / ķul itmiş kendüye ĥalķı ne ʿālí pādişāh olmış 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

 siyāsetgāh infaz meydanı. 

siyāsetgāh-ı ʿışķ [1] aşkın infaz meydanı. 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

 siyeh-pūş [1] siyah giyinen kimse. 

G253/3 ʿālem içre ŝanki ʿabbāsí ʿālemdür ķāmeti / ol siyeh-pūşa ki altun baş dirler ĥāŝ u ʿām 

siyeh-pūş olmaķ [1] siyah giysiler giymek. 

Ş2/140 n‟ola olursa ibrāhím aŋa nām / siyeh-pūş oldı kaʿbe gibi mā-dām 

 ŝof [1] ham ince ipekten yapılmış kaftan. 

K5/26 celāl ü şevket ile māʾí ŝof ile görürin / o baģr-i maʿrifeti ol sipihr-i iģsānı 

ŝofí-i mürāyí [1] riyakâr sofu. 

G507/8 ey ŝofí-i mürāyí düşinde daĥı görmez / kibr ü riyāsı olan sulšān-ı kibriyāyı 

ŝofí-i ŝāfí [8] halis sofu; başka hiçbir etkiyle bozulmamış tam sofu. 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

G7/4 kendüyi eyler muʿammā gibi beytinde nihān / ŝofí-i ŝāfí bege pāşāya olmaz āşinā 

G93/4 ŝofí-i ŝāfí ki manţūr-i ülü‟l-ebŝārdur / ġaflet uyĥusını almaz ʿaynına yā hū gelür 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

G427/2 gelsün öŋürdi erenlerle mülāķāt olsun / ŝofí-i ŝāfí irem dir ise bāġ-ı ireme 

G480/5 ŝofí-i ŝāfí kendüyi öldi müśābesinde ķor / tācı olur bi-ʿaynihi türbe-i ķabri künbedi 

ŝofiyā [4] ey (kaba) sofu!, ey zahit! 
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K5/9 bu āb-ı ŝāfí gibi ŝofiyā ŝafāvet ile / müsebbiģāna ķarış gezme rāh-ı yabanı 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

G82/3 ĥār-ı rāhuŋdur senüŋ lām-ı teʿalluķ ŝofiyā / raĥt ü baĥtı olmayanlar cennete āsān gider 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-ı eyvān-ı keyvān ol 

 ŝofra üzerine yiyecekler, içecekler ve yemek gereçleri konarak düzenlenmiş sini, tepsi 

vb.; bir arada yemek yiyen kimselerin bütünü. 

ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí [1] ilahi nimetler sofrası. 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

2. meclis/sohbet meclisi. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

M42/II/1 bu hicrānı işitsün aġlasun derd ehli āh itsün / sen olmayınca ŝoģbetde gözüm kime nigāh itsün 

Ş1/50 erāźil ŝoģbetine cemʿ olurdı / edāní meclisinde şemʿ olurdı 

Ş1/75 güzeller ŝoģbetinden vir ĥaberler / ki źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş dirler 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G78/2 serv-ķadler ŝoģbeti gül yüzlüler cemʿiyyeti / ĥāne-i vírānemi gūyā behāristān ider 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

G272/6 getürüp ortaya çengüŋ ŝaķalına gülelüm / bu ŝoģbet içre biraz daĥı anı söyledelüm 

G406/2 ben gedādan ʿār ider ol dil-ber-i ʿālí-cenāb / ŝoģbetinde kāşkí adum daĥı aŋılmasa 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

ŝoģbet-i ʿālí [1] yüce meclis. 

M6/III/6 nedür bu ŝoģbet-i ʿālí nedür bu bezm-i ŝafā / nedür bu ʿişret-i şādí nedür bu emr-i ʿaţím 

ŝoģbet-i ʿaššār [1] Attâr sohbeti. 

M13/I/3 ŝoģbet-i ʿaššārdan irişmeyince būy-i cān / kişi sulšān-ı velāyet olmaz imiş bí-gümān 

ŝoģbet-i cānān [2], ŝoģbet-i yār [2] sevgilinin sohbeti, sevgiliyle musahabet; sevgilinin meclisi. 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

ŝoģbet-i ĥāŝ eylemek [1] baş başa sohbet etmek. 
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G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

ŝoģbet-i mey [1] şarap sohbeti, şarap meclisi. 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

ŝoģbet-i mírān [1] beylerin sohbeti, büyük adamların meclisi. 

G429/5 belādur cāna bār-ı iʿtibārı / ķarışma ŝoģbet-i mírāna girme 

ŝoģbet-i yārān [1] dostlar sohbeti, dostlar meclisi. 

G363/5 kaʿbe-i maķŝūda ʿazm eyle ģarāmíden ŝaķın / cānib-i ģaķdan oyalar ŝoģbet-i yārānı ķo 

ŝoģbet esbābı [1] meclis için gerekli olan şeyler; şarap, mum, müzik, saki vb. 

G409/3 öldürürsen ķanı çıķmaz ʿāşıķuŋ ol demde kim / ŝoģbet esbābı ola cümle müheyyā gelmeye 

ŝoģbet(ler) itmek [2] karşılıklı konuşmak, hasbihâl etmek, musahabet etmek. 

M43/IV/1dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

 ŝoģbetgāh [1] sohbet edilen yer, meclis. 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

 ŝolaķ [5] Osmanlı ordusunda padişahı korumakla vazifeli asker sınıfı. 

K4/1 minārelerle bu cāmiʿ ki kaʿbe-i cāndur / ŝolaķlar ile šurur ŝanki āl-i ʿośmāndur 

K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

Ş2/157 ŝolaķlarda birinüŋ adı ʿísā / lebinüŋ dirisi ĥıżr ü mesíģā 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

 ŝolmaķ [1] tazeliğini, taravetini kaybetmek. 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

 ŝoŋ [2] son, bitim, nihayet. 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

ŝoŋ dem [1] âhir zaman. 

Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

ŝoŋ nefesde [1] son nefeste║can verirken. 

G503/7 yaģyāya ŝoŋ nefesde gelgil šabíb-i cān ol / ey āĥirü‟z-zemānuŋ şāh-ı cihān-penāhı 

ŝoŋ nefes ímān ile gitmek [1] son nefeste iman ile ölmek. 

G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝoŋ nefes ímān ile gitdüm 
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ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez [1] “son pişmanlık fayda etmez.” 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

ŝoŋı ĥayr ola [1] “sonu hayır olsun.” 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝoŋı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

ŝoŋında [3] sonunda, âkıbet. 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

1.1. sonunda║peşinde, ardında. 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝoŋında ĥumār ola 

ŝoŋ ucı [2] sonunda, âkıbet. 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

K33/19 bedenüŋ ķalyetesine irişür bād-ı ʿaķím / ŝoŋ ucı ķuyruġuŋı alur ele hemçü düşmen 

 ŝoŋra [4] sonra, sonrasında, ardından; bir şeyi müteakiben. 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

Ş2/301 kemāl-i fażlına bi‟llāh ne noķŝān / üçinden geldi ise ŝoŋra ķurʾān 

ŝoŋradan [1] sonra, daha sonra; bir süre sonra. 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

 ŝorġuc [1] daha çok padişahların ve vezirlerin kavuklarının önlerine takılan, kıymetli 

madenlerden veya kuş tüylerinden yapılmış mücevherli süs eşyası. 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 

 ŝormaķ [15] sual etmek. 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

M3/II/3 ĥāšırı āyinesinden gitmedi gerd-i melāl / cemʿ olup begler aġalar ŝordılar bí-iĥtiyār 

Ş1/180 çü oldum adını ŝormaġa šālib / dehānı gibi gözden oldı ġāʾib 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 
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G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

1.1. sual etmek║aramak. 

Ş2/286 ģaķíķat kímyādur bildüm anı / dimezler kimseye ŝorsaŋ cihānı 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

G208/1 ŝora varursaŋ ol ʿísā-dehānı görmiş yoķ / cihān içinde diríġā ki cānı görmiş yoķ 

 ŝovuķ [3]  

1. soğuk, soğuk hava. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

2. içten olmayan, samimiyetten uzak. 

ŝovuķ deprenmek [1] soğuk davranmak, mesafeli davranmak, yüz vermemek. 

G109/2 bí-vefā dil-ber ŝovuķ deprense mānend-i çenār / ʿāşıķ-ı ŝādıķları dest-i temennāsın çeker 

3. hoşa gitmeyen, tatsız. 

ŝovuķ ĥaber [1] “soğuk” haber║soğuk haber, tatsız haber. 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

ŝovuķ ŝovuķ söz [1] soğuk soğuk sözler; tat kaçıran itici, yersiz ve boş konuşma. 

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 

ŝovuķ ŝūret [1] soğuk surat║soğuk yüz║hoşa gitmeyen, soğuk, sert taraf. 

K26/17 aķar ŝu āyíneye döndi fāní dünyānuŋ / görürler anda ŝovuķ ŝūretini ehl-i fenā 

 ŝoyınmaķ [8]  

1. soyunmak, üzerindeki giysileri çıkarmak. 

Ş2/113 ŝoyınup ŝuya girürler ser-ā-ser / açılur ġonce-lebler sím-tenler 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

G421/2 bu çerĥ-i níl-gūn üstinde gūyā şems-i aēhādur / ŝoyınup ol ķamer-fer her ķaçan kim girse deryāya 

1.1. soyunmak║maddi varlıktan sıyrılmak. 

G7/1 dostum ŝoyınmayan deryāya olmaz āşinā / mā-sivādan geçmeyen mevlāya olmaz āşinā 

G104/1 ŝoymadın dest-i ecel ŝoyındılar ebdāllar / geçdiler baģr-i fenādan yundılar ebdāllar 
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G284/4 gāh olur soyınurın ʿışķ ile ebdāl olurın / ķara çullar geyürür baŋa şeb-i hicrānum 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

G482/4 ŝoyınup ĥāneķāh-ı ʿālem içre ey hilāl-ebrū / hemān bir kez yüzüŋi gören olur rūm ebdāli 

 sögmek [10] sövmek, kötü sözler söylemek, hakaret etmek. 

M38/II/2 dögse iģsān ü vefā sögse ġıdā-yı rūģ olur / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G318/3 işte ben ʿışķuŋ ile cānumı teslím itdüm / sögesin bārí baŋa ĥayr duʿā eyleyesin 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

G412/2 seni sevenler aŋılduķça söger imişsin / anuŋ gibi de faķíri duʿādan unutma 

 söyinmek [3] sönmek. 

K1/46 söyindi hemān bū-lehebüŋ nārı kül oldı / çün nūr-ı ĥudā oldı cebínüŋde hüveydā 

1.1. sönmek║dinmek, yatışmak, teskin olmak. 

G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-i aģmed ile nār-ı bū-leheb 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

 söyindürmek [3] söndürmek. 

K20/49 çerāġ-ı díni söyindürmesün hevā ehli / ķapuŋda bu ķuluŋı lušf idüp bu ĥıdmete ŝal 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyindürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

söyledügi sözi bilmezler [1] ne dediğini kulağı işitmeyenler; düşünmeden söz söyleyenler, 

söylediği lafın nereye gittiğini bilmeyenler, densizler. 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

söyleyeni ķo söyleyeni gör [1] “söyleyeni bırak; söyletene bak.” 

G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

 söylenmek [4] 

1. anlatılmak. 

G315/1 gūşe-i gülşen ola bir niçe yārān olasın / söylenen ķıŝŝa-i cānān ola giryān olasın 

2. hakkında konuşulmak, bahsi edilmek. 

G453/4 aġyār orada seng-i mezār idi ŝanasın / ŝoģbetde söylenen ben idüm ol nigār idi 

3. ifade edilmek. 
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G330/2 lisān-ı nāšıķasuz söylenen meʿāní içün / kelām-ı ģaķda görinen kemāl ģaķķı içün 

4. boş boş konuşup durmak. 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

… ile söylenmek [1] … ile anılmak, … ile kendisinden bahsettirmek, … ile meşhur olmak. 

G398/1 söylenür ʿísā gibi dil-ber leb-i şírín ile / aŋılur gül gibi dillerde ruĥ-ı rengín ile 

 söyleşmek [8] karşılıklı konuşmak, sohbet etmek, hasbihal etmek. 

M33/IV/1 bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G266/4 gözüme ķarşu benüm söyleşmesün aġyār ile / ķāʾil oldum söylemezse baŋa ʿömrā dil-berüm 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

G404/1 maģbūb odur ki ʿāşıķ-ı şūríde-ģāl ile / bir ķulı gibi söyleşe rūy-i celāl ile 

G404/4 ĥışm ü ʿitāba lāyıķ olan işi işlerin / cānānum ile söyleşürin ben bu āl ile 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

 söz  

söz açmaķ [1] bahsetmeye başlamak. 

G372/2 gel ey muŝāģib o ķaşı hilālden söz açup / śevāba gir delü göŋlümi egle bir pāre 

söz geçmemek [1] ikna edilememek. 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

söz gelmek [1] laf gelmek, hakkında kötü konuşulmak. 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

söz söylemek [1] konuşmak, sohbet etmek. 

Ş2/158 bize söz söylemez ŝolaġ olaldan / anuŋla ŝaġ olursam söyleşem ben 

söze bünyād urmaķ [1] söze başlamak. 

Ş1/71 anuŋ adına urdum söze bünyād / ola tā ģaşr olınca ĥayr ile yād 

sözi aŋlanmamaķ [1] ne dediği anlaşılmamak. 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

sözi dırāz ķılmaķ [1] sözü uzatmak, gereğinden fazla söz söylemek. 

K2/41 ķāmet-i dil-dār gibi sözüŋi ķılma dırāz / ey göŋül eyle duʿā-yı devlet-i şāh-ı cihān 

sözi muĥtaŝar itmek [1] sözü uzatmadan kısa ve özlü söylemek. 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 
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sözi olmaķ [1] bir diyeceği olmak, şikâyeti olmak. 

G404/5 maģşer güninde ģażret-i ģaķ ķāēí olıcaķ / sözüm var ol nigār-ı ʿadímü‟l-miśāl ile 

sözi ŝınmaķ [1] sözü geçmemek, sözü dinlenmemek, hatrı sayılmamak, istedikleri dikkate alınıp 

yapılmamak.  

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

sözi šatsuz [1] sözü/sohbeti hiç tat vermeyen║konuşmasıyla tat kaçıran, acı dilli║Rüstem Paşa. 

M9/V/1 oldı aġzında zebānı ʿalev-i nār-ı caģím / yüzi ķutsuz sözi šatsuz ne ģalím ü ne selím 

sözi uzatmaķ [2] lafı uzatmak; gereğinden fazla söz söylemek. 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

K25/45 uzatma sözi ķāmet-i cānān gibi dilā / eyle dehān-ı yār gibi şimdi muĥtaŝar 

sözi yabana söylemek [1] boşa konuşmak. 

K34/15 ķāl eyle sözüŋ āteş-i ŝabr ile dāʾimā / sözi yabana söyleme āb-ı revān gibi 

sözin azıtmaķ [1] ne dediğini bilmemek. 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 

sözin idimemek [1] nutku tutulmak. 

G163/2 gören cemālüŋi ģayrān ķalur šurur gidimez / sözin idebilimez adımın adabilimez 

sözine uymaķ [1] sözüne uymak; birinin dediklerini dikkate alarak ona göre davranmak. 

G188/2 sözine uyma ʿavāmuŋ sen de var ıŝlāģa gel / olagör bir merd-i maģmūdü‟l-ĥıŝāle ĥāŝ ayās 

sözini diŋlemek [2] sözünü dinlemek; birinin dediklerini dikkate alarak ona göre davranmak, 

tavsiyesine uymak. 

K19/25 sözümi diŋle benüm aç gözüni ey ġāfil / naŝíģat ābı ile eyle āteşüŋ teskín 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb  

sözini ķāl eylemek [1] şiirini saflaştırmak, saf şiir hâline getirmek║sözünü kâl (=söz) eylemek. 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

sözümden çıķma [1] “bu nasihatimi dikkate al, aksini yapma”, “(gel), beni dinle”. 

G429/1 geyüp gül-gūníler meydāna girme / sözümden çıķma şāhum ķana girme 

sözümüz yoķdur [1] “bir diyeceğimiz yoktur”║”onun için/onun hakkında “yok” deriz”. 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

sözüŋ muĥtaŝarı [1] sözün özü. 

K7/42 ömrüŋ uzunluġına ĥayr duʿādur maķŝūd / leb-i dil-ber gibi el-ķıŝŝa sözüŋ muĥtaŝarı 
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sözüŋ rūģını idrāk eylemek [1] sözün ruhunu idrak etmek; manasına, özüne vâkıf olmak. 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

 ŝu [] 

ŝu ķanġı cānib alçaġ ola ol yaŋa aķar [1] “su hangi taraf alçaksa o tarafa akar”. 

K25/40 yaģyāya ķalb-i pāküŋ umaram ki meyl ide / ŝu ķanġı cānib alçaġ ola ol yaŋa aķar 

ŝu üzre muŝallā ŝalmaķ [1], ŝuya seccāde ŝalmaķ [2] su üzerine seccade sermek. 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 

ŝu üzre naķş-ı ŝabā gibi yazusı çıķmamaķ [1] suyun yüzeyinde sabâ yelinin bıraktığı iz gibi 

(tımarının) yazısı çıkmamak. 

K5/49 ŝu üzre naķş-ı ŝabā gibi yazusı çıķmaz / bögürdelende ŝava ŝuyıdur iki yanı 

ŝu üzre yürimek [1] su üstünde yürümek║buz üstünde yürümek. 

Ş1/116 bu demde gösterüp ĥalķa kerāmet / yürür ŝu üzre her ehl-i velāyet 

ŝu yolı [1] künk ya da demir boru ile yapılmış su oluğu, kanal, ark. 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

ŝusuz ķalmaķ [1] su sıkıntısı çekmek. 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

ŝuya girmek [2] (yüzmek için) suya/denize girmek. 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

Ş2/113 ŝoyınup ŝuya girürler ser-ā-ser / açılur ġonce-lebler sím-tenler 

ŝuyı ŝoġulmış degirmen [2] suyu çekilmiş/tükenmiş değirmen; susuz değirmen. 

K25/4 beŋzerdi resmi ŝuyı ŝoġulmış degirmene / ādemleri biri birinüŋ aġzına baķar 

G175/2 oķumaġı yazmaġı dünyāya virmezlerdenüz / ŝuyı ŝoġulmış degirmen gibi baššāl olmazuz 

 śuʿbān [1] büyük yılan║Tuna nehri. 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

 ŝubaşı-oġlı [1] Subaşı çocuğu. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Cafer. 

Ş2/254 biri ŝubaşı-oġlı adı caʿfer / aŋa mihr-i cihān olmış birāder 

 ŝubģ [1] sabah, fecir zamanı. 

G205/1 mihr ile ŝubģ gibi ol ŝādıķ / ola dirseŋ yüzüŋ aġ alnuŋ açıķ 

ŝubģ-ı ŝādıķ [3] hakiki sabah, fecr-i sadık. 
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G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

G220/1 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ey ġāfil aġardı ŝaķaluŋ / ĥaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

ŝubģ ü şām [1] sabah akşam║her zaman. 

M5/III/1 nāķısuŋ noķŝānını bildürmez ise ŝubģ ü şām / ĥalķ içinde manŝıb ehlinüŋ olur işi temām 

ŝubģa degin [1] sabaha kadar.  

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

ŝubģa güc ile çıķmaķ [1] sabaha zor çıkmak. 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

 subģa tesbih. 

subģatü‟l-envār [1] nurlar tesbihi. 

G122/2 ʿāfitāb-ı ʿışķı ile merd-i ʿālí-himmetüŋ / gökdeki pervín elinde subģatü‟l-envār olur 

 ŝuç [1] kabahat, hata. 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

 sūd fayda, kâr, kazanç. 

sūd itmek [1] kâr etmek. 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

sūdı yoķ [1] faydasız, bir şey kazandırmayan. 

G375/5 lāle-i ģamrā gibi göŋli ķaralardan olup / oda atma cānuŋı bir sūdı yoķ sevdā ile 

 ŝuffa sofa. 

ŝuffa-i dil-i ġamnāk [1] gamlı gönlün sofası. 

K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

suffa-i fażl [1] fazilet sofası. 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

ŝuffa-i ķadr [1] yücelik sofası. 

K14/31 ne şeref virdi ĥudā ŝuffa-i ķadrüŋde şehā / ķayser ü ĥusrev ü dārā bulımaz ŝaff-ı niʿāl 

 sūĥte [3] medrese öğrencisi, softa║yanık, yanmış tutuşmuş║güneş. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

 ŝulamaķ [2] su serpmek. 
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K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

 sulšān [24] padişah, hükümdar║sevgili/memduh. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

M2/I/1 selām olsun bu sulšāna vilāyetde müsellemdür / güzín-i zümre-i aŝģāb-ı nūr-ı ʿayn-ı ʿālemdür 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

M18/II/1 bir kemíne bendesini mıŝra sulšān eyleyen 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

M43/IV/1 dil-berler ile cemʿ oluben ʿişret idersin / sulšānlar ile bāde içüp ŝoģbet idersin 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

G31/6 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ diŋlencesi / ey cihānı kendüye ķul eyleyen sulšān yigit  

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G101/3 keśret-i encüm ile mihr-i cihān-tāb gibi / ĥūblar serveri begler begi sulšānumdur 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

G147/1 seni ĥūb aŋlamışuz ĥusrev-i ĥūbān bilürüz / kākülüŋ gibi ser-āmedlere sulšān bilürüz 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

G165/1 merģabā ķıldı šokınmadın geçen cānānumuz / göŋlümüŋ şāhínini aldı ele sulšānumuz 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

G232/1 cümle ʿālem ʿāşıķı olsa n‟ola cānānumuŋ / ķulları çoġ olduġını isterin sulšānumuŋ 

G339/3 dil-berler anı n‟ola severse / sulšānlar anuŋ gedāsı olsun 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G411/1 eylügüm söyler benüm maģbūblar cānānuma / pādişehler terbiyet eyler beni sulšānuma 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

G477/2 yanuŋda ey kerem kānı maģabbet bir günāh ancaķ / şefāʿat issi sulšānuŋ ne var olsam günehkārı 

sulšān-ı ʿādil [1] âdil sultan, adaletli sultan. 

G405/3 devlet aŋa dirin ki ölince ķul olasın / lušf ıssı dil-rübāya vü sulšān-ı ʿādile 

sulšān-ı ʿālem [1] âlemin sultanı. 

M42/V/1 ķul itdüŋ kāʾinātı kendüŋe sulšān-ı ʿālemsin / selām olsun saŋa ģüsn ü cemāl ile müsellemsin 

sulšān-ı ʿālí-şān [7] şanı yüce sultan. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 
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M24/I/1 ķuluŋuz ķurbānuŋuz sensin efendi cānumuz / cānumuz cānānumuz sulšān-ı ʿālí-şanumuz 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G134/1 benüm sulšān-ı ʿālí-şānumuŋ ķadri muʿallādur / hilāl ebrūsı ġarrā kāküli aʿlādan aʿlādur 

G415/3 ġam degüldür ŝarmaşursa bir nihāl-i yāsemen / serv-i bāġ-ı nāz olan sulšān-ı ʿālí-şānuma 

sulšān-ı baģr ü ber [6] karaların ve denizlerin (=bütün dünyanın) sultanı. 

K10/19 nāʾib-menāb-ı aģmed ü maģmūd ü muŝšafā / sulšān-ı baģr ü ber süleymān-ı rūzgār 

K15/12 rūz-i cemʿiyyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

K17/12 çerĥ-i ašlas sāyebānıdur anuŋ ĥurşídveş / fi‟l-meśel oldı hemān sulšān-ı baģr ü ber livā 

K24/32 eşk ile ĥāk-i dergehine çün sürer yüzin / sulšān-ı baģr ü berdür işiginde her gedā 

K27/16 saŋa muķābil olmaz imiş híç kimseler / sulšān-ı baģr ü berre ķızılbaş gibi hemān 

M7/III/6 āyíne-i memāta naţar eyle dāʾimā / bir görinür gedā ile sulšān-ı baģr ü ber 

sulšān-ı bí-hemtā [2] eşi benzeri olmayan sultan, nazirsiz sultan. 

M12/III/1dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

sulšān-ı bí-vezír [1] vezirsiz sultan. 

G425/1 māh-ı münír odur ki śüreyyāsı olmaya / sulšān-ı bí-vezír ola pāşāsı olmaya 

sulšān-ı cemíl [1] güzel sultan, cemal sahibi sultan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/23 māh-ı rūze gibi ķadri ʿālí sulšān-ı cemíl / nāŝır-ı dín-i ümem mihr-i hüdā bedr-i dücā 

sulšān-ı cemşíd-iķtidār [1] Cemşid iktidarlı sultan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/11 ŝāģib-i seyf ü ķalem serdār-ı cündü‟l-müʾminín / pādişāh-ı cem-seĥā sulšān-ı cemşíd-iķtidār 

sulšān-ı cihān [1] cihan sultanı. 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

sulšān-ı ehl-i iķtidā [1] kendisine tâbi olunan, izinden gidilen sultan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/17 cāmiʿ-i şírān-ı ceng ü mehdí-i dín-i güzín / cān gibi memdūģ olan sulšān-ı ehl-i iķtidā 

sulšān-ı ģalím [1] yumuşak huylu sultan, mülayim sultan║Sultan II. Selim. 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

sulšān-ı ĥūbān [1] güzeller sultanı║sevgili. 

G97/5 dínüm ímānum gibi sulšān-ı ĥūbānum gibi / şimdi maģbūbü‟l-ķulūb olan maģabbet rāzıdur 

sulšān-ı ʿışķ olmaķ [1] aşk sultanı olmak, aşk ülkesine sultan olmak. 

G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 
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sulšān-ı iķlím-i beķā [1] beka ülkesinin sultanı; nefsini yok edenlerin, Allah‟ın bekasıyla beka 

bulanların sultanı║ahiret sultanı║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

sulšān-ı kibriyā [1] kibriya/azamet sultanı. 

G507/8 ey ŝofí-i mürāyí düşinde daĥı görmez / kibr ü riyāsı olan sulšān-ı kibriyāyı 

sulšān-ı rūģ [1] ruh sultanı, vücut ülkesinin sultanı olan ruh. 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

sulšān-ı rūm [1] Anadolu‟nun/Osmanlı‟nın sultanı. 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

sulšān-ı selāšín [1] sultanlar sultanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/23 yaʿní sulšān-ı selāšín süleymān-ı ümem / ŝāģib-i seyf ü ķalem ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl 

sulšān-ı ʿuşşāķ [1] âşıklar sultanı║Yahya. 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ olduŋ ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

sulšān-ı ümem [2] ümmetlerin/ümmetin sultanı. 

║Hazreti Muhammed. 

K1/38 sulšān-ı ümem baģr-i kerem mefĥar-i ʿālem / sālār-ı ʿacem şāh-ı semerķand ü buĥārā 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

sulšān-bin-sulšān [1], sulšān oġlı sulšān [1] sultan oğlu sultan. 

║Yavuz Sultan Selim. 

K2/21 ţıll-i ģaķ sulšān-bin-sulšān emírü‟l-müʾminín / ġāzí-i devr-i zemān sulšān selím-i kām-rān 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

M18/I/1 şād-mān oluŋ ki sulšān oġlı sulšāndur gelen 

sulšān selím ibn-i süleymān şāh [1] Süleyman Şah‟ın oğlu Sultan Selim║Sultan II. Selim. 

M21/V/1 yārumuz ĥıżr-i nebí yardımcımuz allāhdur / şāhumuz sulšān selím ibn-i süleymān şāhdur 

sulšān selím-i kām-rān [1] kâm süren, bahtiyar Sultan Selim║Yavuz Sultan Selim. 

K2/21 ţıll-i ģaķ sulšān-bin-sulšān emírü‟l-müʾminín / ġāzí-i devr-i zemān sulšān selím-i kām-rān 

sulšān süleymān [3] Kanuni Sultan Süleyman. 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

K15/13 āfitāb-ı salšanat sulšān süleymān kim anuŋ / pertev-i nūr-ı cemālinden olur enver livā 
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Ş2/32 şehenşāh-ı cihān ü ţıll-i raģmān / emírü‟l-müʾminín sulšān süleymān 

sulšān ü dervíş [1] sultan ve derviş║kim olursa olsun herkes. 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

sulšāncuġum [5] “sultancığım”; sevgiliye hitap. 

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegizüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/III/2 fāní cihān içinde ne bülbül ne gül ķalur / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/IV/2 ķullar başına gelmeye bunuŋ gibi belā / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

sulšānlaruŋ sulšānı [1] sultanların sultanı, padişahların padişahı║sevgili. 

G506/2 seni maģbūblar sevmiş saŋa begler ġulām olmış / begüm sulšānlaruŋ sulšānısın hem cānlaruŋ cānı 

sulšānum [23] “sultanım”; padişaha/sevgiliye hitap. 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 

K23/34 teraģģum eyle bu yaģyā ķuluŋa sulšānum / kemāl-i maʿrifetidür ģicāb-ı nūrāní 

K28/36 ķalmaz idi böyle alçaķlarda mānend-i hilāl / bendeŋe sulšānumuŋ olaydı ʿālí himmeti 

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

M20/5 sulšānumı efendimi şāh-ı cihānumı 

M25/I/1 ģālüme raģm eyle sulšānum ġamuŋla zār iken / bí-mecāl ü bí-kes ü bí-yār ü bí-miķdār iken 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G147/2 dil-rübālar yegi begler begisin sulšānum / ķuluŋuŋ ķulına ķul olmaġı ʿunvān bilürüz 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G284/1 begligüm var saŋa ķul olmaġ ile sulšānum / senedüm seyyid-i devrānum efendüm cānum 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G463/3 ʿāşıķ-ı şeydālaruŋ yaʿní ķapuŋda ķullaruŋ / sevdüginden ġayri sulšānum ne noķŝān eyledi 
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G491/1 ķırmızı cāme geyüp al ile öldürme beni / görmeyeydi kāşkí ķuluŋ da sulšānum seni 

sulšānumuŋ sulšānı [1] “sultanımın sultanı”, “gönlümün sultanının gönlünün sultanı”. 

G354/1 hey benüm ʿömrüm cihān içinde cānum cānısın / sevdügümüŋ sevdügi sulšānumuŋ sulšānısın 

sulšānü‟l-ʿibād [1] kulların sultanı║Allah. 

M12/V/2 tā ķıyāmet ʿizzetüŋ pāyende vü ābād bād / bende-i maķbūl-i ģażret ide sulšānü‟l-ʿibād 

 sulšānlıġ [2] sultan olma durumu, sultanlık, hükümdarlık. 

M3/IV/6 hāyil-i ʿayn-ı ʿibādet olmadı sulšānlıġı / vaģdetine māniʿ olmazdı ʿavāmuŋ keśreti 

G3/3 saŋa nisbet ģüsn ile sulšānlıġı dil-berlerüŋ / ʿaşıķ oynında beg olmaķ gibidür ey dil-rübā 

 ŝunʿ yaratma. 

ŝunʿ-ı ģaķķ [1] Allah‟ın sanatla yaratması. 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

 ŝunmaķ [7] 

1. vermek, sunmak, uzatmak. 

K21/4 ķan itmesün ĥadengüŋi irgürme çeşmüŋe / ŝunma hemíşe mest-i mey-i erġavāna tír 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

G137/1 sāķiyā mey ŝun ki eyyām-ı behār elden gider / ĥātem-i cām-ı şerāb-ı ĥoş-güvār elden gider 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

2. elini uzatmak, uzanmak. 

G104/7 šuydılar yaģyā gibi genc-i nihānı šoydılar / çün ķanāʿat niʿmetine ŝundılar ebdāllar 

3. kedi, köpek gibi hayvanların yiyeceğe uzanmaları║saldırmak, hücum etmek. 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

 sūr [1]  

1. şehirlerin etrafına muhafaza maksadıyla çekilen yüksek duvarlar.  

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

sūr içi [1] kale içi, şehir. 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

sūr-ı memdūd [1] uzayıp giden sur. 

Ş2/105 idenler sūr-ı memdūdını manţar / didi símín kemerlü ĥūba beŋzer 

2. düğün şenliği. 

sūr-ı pür-sürūr [1] neşe dolu düğün şenliği║Kanuni‟nin şehzadelerinin sünnet düğünü. 
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K9/47 mübārek eyleyüben sūr-ı pür-sürūrını ģak / cihānda ʿayn-ı seʿādet ola nigehbānı 

 sūrāĥ [1] delik, yarık. 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

sūrāĥ-ı ķabr [1] kabir yarığı, kabir çukuru. 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

 ŝurāģí [9] içine su, şerbet ya da şarap konan uzun boyunlu gümüş ya da billur kap. 

K19/20 ŝurāģí gibi olursın müdām bāde-perest / ecel ayaġuŋ alup hā diyince oldı yaķın 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

K23/18 gümiş ŝurāģí gümiş tepsiye yoġ idi ģisāb / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

M1/V/6 el ŝunma hergiz hemçü ŝurāģí / her cām-ı cemdür bir seg sifāli 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

G272/5 ŝafā-yı ķalb ile sāġer gibi ķulaķ šutalum / ŝurāģí gibi mey-i erġavānı söyledelüm 

 sūre Kuran‟ın ayetlerden meydana gelen ve ayrı ayrı isimlere sahip olan yüz on dört 

bölümünden her biri. 

sūre-i fetģ [2] Fetih suresi. 

K12/6 ŝu gibi sūre-i fetģi revān oķur ez-ber / miyān-ı maģfil-i gülşende bülbül-i şeydā 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

sūre-i innā fetaģnā [1] “muhakkak biz … fetih verdik” (innâ fetahnâ leke fethan mübiyna = 

“muhakkak biz sana apaçık bir fetih verdik”) suresi, Fetih suresi. 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

sūre-i nūr ü duĥān [1] Nur ve Duhan sureleri. 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

sūre başı [1] sure başlangıcı. Surelerin ilk satırlarının üstüne yapılan tezhipli belirti tacına da bu 

ad verilir. 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

ŝūret-i eşyā [1] eşyanın sureti, şeylerin zahiri. 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

ŝūret-i ġayr [1] masiva sureti. 
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Ş1/18 beni bütĥāne itdi ŝūret-i ġayr / nemāz içre degüldür niyyetüm ĥayr 

ŝūret-i ģaķda olan daʿvísi bāšıl olmaķ [1] hak suretinde olan iddiası boş çıkmak. 

G432/2 bir zemān ola ķıyāmetde günāh ehlinüŋ / ŝūret-i ģaķda olan daʿvíleri bāšıl ola 

ŝūret-i ĥūb [1] güzel suret, güzel çehre. 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

ŝūret-i inkār [1] inkâr sureti. 

G124/4 dāmenin elden ķoma hergiz ĥarābāt ehlinüŋ / ŝūret-i inkārda maĥfí olan iķrārı gör 

ŝūret-i şekvā [1] şikâyet nüshası, şikâyetname. 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

ŝūret-i taʿbíre ŝıġmamaķ [1] tabir suretine sığmamak; anlatılabilecek gibi olmamak. 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

ŝūret-i viŝāl [1] vuslat sureti, vuslat yüzü. 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

ŝūret-i ţāhir [2] zahir yüzü.  

K30/20 ŝūret-i ţāhirdeki naţm-ı belíġinde anuŋ / mūcib-i taķvā olan maʿnāları aķvā imiş 

M12/III/3 ĥāšırı cennet gibi meyl eylemez dünyāsına / ŝūret-i ţāhirde šalmış ʿālem-i maʿnāsına 

ŝūret-i zíbā [1] güzel, nurlu çehre. 

G469/4 ķarası görinmeyen deryā-yı nūruŋ ʿaynıdur / her aġarmış aŝfiyānuŋ ŝūret-i zíbāları 

ŝūretā [13] görünüşte, zahiren. 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K27/22 ben ol pelās ile aġaca baġlu fi‟l-meśel / döndüm furun süpürgesine ŝūretā hemān 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

G289/3 mülk-i maʿnāda ricāl ile ţuhūr eyleyelüm / ŝūretā rind-i ĥarābāt ile peydā olalum 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G396/4 ʿālem-i maʿnāya iltür ādemi ʿışķ-ı münír / ŝūretā gerçi görinmez bir ķażādur ʿāşıķa 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 
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ŝūret bulmaķ [1] zahir olmak, vücut bulmak, belirmek. 

M12/IV/3inne baʿde‟l-usri yüsran sırrınuŋ māhiyyeti / meh gibi felek āyínesinde buldı ŝūreti 

ŝūretde [2] görünüşte, zahirde. 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

ŝūretde ķalmaķ [1] zahirde kalmak, iç yüze erişememek. 

M4/II/5 ŝūretde ķalma síret-i maʿníye šālib ol / yoķluķdadur ne var ise ey eżʿafü‟l-ʿibād 

ŝūrete gelmek [7] yüze gelmek, görünür olmak, kendini göstermek/belli etmek, belirmek, ortaya 

çıkmak. 

K8/5 gelmedi ríş-i ķalender gibi ķašʿā ŝūrete / nā-bedíd oldı görinmez hergiz ol ŝınġın çeri 

K19/11 dehān-ı yār gibi gelme ŝūrete hergiz / šuyurma sırruŋı ĥalķa miśāl-i genc-i defín 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G235/2 gizlü genc ol ŝaķla esrāruŋ leb-i dil-ber gibi / ŝūrete gelme düşürme kendüŋi efvāha gel 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

Muk7/6 ol ŝanem bilmezüz ne siģr eyler / ŝūrete gelmez oldı ĥašš-ı ġubār 

 ŝūret-perest [4]  

1. surete tapan, güzelliğe tapan, cemalperest. 

M4/IV/3 baķma cemāl-i dil-bere ŝūret-perest olup / āyíne içre ŝūrete ne iʿtibār ola 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

G32/3 dil-ber-i ŝāģib-cemālüŋ ŝūretine nāţır ol / kendüŋi ķılma ser-i zülfi gibi ŝūret-perest 

2. surete, şekle, zahire önem veren; şekilci. 

G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

 sūsen [5] yaprakları kılıca benzeyen, çoğunlukla mor, iri, kokulu çiçekleri olan çok yıllık 

süs bitkisi. Tanıklarda yeşil yapraklarının kılıca, çiçeğinin de ağzını yummuş bir insana 

benzemesi yönleriyle geçmektedir.  

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

M13/III/3 ķalma sūsen gibi gülzār-ı fenā içinde lāl / ĥalķa bülbül gibi aç rāz-ı belāġatden maķāl 

Ş1/195 ne var medģ olsa dil-berlerle el-ān / olur mı híç sūsensüz gülistān 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 
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 sušūr [4] “sašr”ın çoğulu; satırlar, yazı sıraları. 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

K27/6 baķ ʿayn-ı cān ile ŝanasın kaʿbeye gider / cümle sušūrı kāfileler gibi bí-gümān 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

sušūr-ı cān-fezā [1] cana can katan satırlar. 

G301/6 ol sušūr-ı cān-fezā ile bu mektūb-ı şeríf / mevc uran baģr-i sefíde beŋzer ey ārām-ı cān 

sušūr-ı midģat-i źāt [1] bir kimsenin zatının övgüsünde yazılan satırlar. 

K19/45 sušūr-ı midģat-i źātuŋ sürūr-ı ķalb-i şekūr / miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín oldı hemín 

sušūr-ı naţm [1] şiir satırları. 

G391/5 sušūr-ı naţmıdur emvāc-ı baģr-i ʿışķı yaģyānuŋ / gözi nār-ı tecellāda dili šūr-ı temennāda 

sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş [1] can bahşeden şiir satırları. 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzā [1] cana can katan şiir satırları. 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

sušūr-ı midģat-i źāt-ı müheymin [1] koruyucu, gözetici, her hususta kendisine güvenilen zatının 

övgüsüne dair satırlar. 

K26/44 maķām-ı rifʿatüŋ evcine nerdübān oldı / sušūr-ı midģat-i źāt-ı müheyminüŋ gūyā 

sūy-i āsümāna çekmek [1] göğe doğru çekmek║yükseltmek, yüceltmek║darağacına çekmek, 

idam etmek. 

M46/5 çekdiler sūy-i āsümāna hemān / götürüp anı ĥāk-i źilletden 

 sūz [5]  

1. yanıklık, ateş. 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

1.1. yanıklık, ateş║ızdırap. 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

sūz-ı derūn [1] içteki ateş, kalp ateşi, için yanıklığı, yürekteki ızdırap. 

G71/6 derd ehline beyān ideyin ģāli ķāl ile / sūz-ı derūnı eyleyeyin ĥalķa āşikār 
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sūz-ı kelām [1] sözlerin yakıcılığı. 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

sūz ü güdāz [2] yanıp yakılma. 

G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

G486/5 yaģyā yiter baŋa bu ki ol dil-rübā bilür / feryādumı fiġānumı sūz ü güdāzumı 

sūz ü niyāz [1] yanıp yakılma. 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

 sūzen [1] iğne. 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

 sūznāk [1] ateşli, yakıcı║etkileyici. 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

 süʾāl [1] sual, sorgu. 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

süʾāl eylemek, süʾāl itmek, süʾāl ķılmaķ [9]  

1. sormak. 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

M6/I/5 o dem birine süʾāl eyledüm didüm cānā / nedür bu zemzeme-i bezm ü ʿıyş-i sulšāní 

G24/6 ol šabíb-i cāna ķılsaŋ derd-i ʿışķından süʾāl / ey göŋül şemşír-i bürrānı virür ķašʿí cevāb 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

G498/5 eşk-i revānum ile aŋa vireyin cevāb / her kim iderse fenn-i belānuŋ süʾālini 

2. rica etmek, talep etmek. 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

3. haber sormak. 

G298/6 her kime senden süʾāl itsem baŋa virmez cevāb / sırr-i cān olmaz cihān içinde insāna beyān 

 sücūd [1] “secde”nin çoğulu; secdeler. 

G345/2 rūģ-ı mücerred ile sücūdum saŋa idi / dünyāda daĥı ādemüŋ adı aŋılmadın 

sücūd eylemek, sücūd itmek, sücūd ķılmaķ [4] secdeler etmek. 

K12/19 görince ķāmet-i bālāsını felekde melek / sücūd idüp didi sübģāne rabbiye‟l-aʿlā 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 
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K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

G473/8 sücūd idüp nişān-ı pāyüŋi mihrāb idinmişdür / görinür anuŋ içün her zemān çerĥ-i dü-tāh egri 

 süfehā [1] “sefíh”in çoğulu; sefihler, ahmak, bayağı kimseler. 

G169/1 açılmazuz süfehāya ĥazāyinu‟llāhuz / bilen bilür bilüri kendümüzden āgāhuz 

 süĥen [2] söz, kelâm. 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu süĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

 süĥen-dān [3] söz söylemeyi bilen, güzel söz/şiir söyleyen kimse. 

K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

 süĥen-serā söz söyleyen. 

süĥen-serā itmek [1] dile getirmek, konuşturmak. 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

 sükkān “sākin”in çoğulu; sakinler. 

sükkān-ı sipihr [1] gökyüzünün sakinleri, ehl-i sema║melekler. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

 sükkerí şekerli, tatlı. 

sükkerí şerbet [1] şekerli şerbet, tatlı şerbet. 

M6/III/3 içildi niʿmetüŋ ardınca sükkerí şerbet / ģalāvetinde nitekim nigār-ı šabʿ-ı selím 

 sükūn 

1. Allah‟ın inayetiyle kuşatılmanın vermiş olduğu manevi rahatlık ve dinginlik; sakinlik. 

sükūn ü ŝabr [1] sakinlik ve sabır. 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

2. hareketsizlik, dinginlik; karar bulma, sabit olma. 

sükūn virmek [1] dingin hâle getirmek, sakinleştirmek, meskun etmek║durdurmak. 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

 sükūt konuşmama, susma, sessiz kalma. 

sükūt eylemek, sükūt itmek [3]  

1. susmak, kesilmek, dinmek. 
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K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

2. sus pus olup kalmak. 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

3. sessiz kalmak, ses etmemek. 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

süleymān ĥān [1] Süleyman Han, Han Süleyman║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/19 şeh-i ʿasākir-i islām olan süleymān ĥān / geçer ġazā ile aŝģāb gibi ezmānı 

K12/17 şeh-i cihān ü memālik-sitān süleymān ĥān / ki ķulınuŋ ķulıdur ĥusrev ü cem ü dārā 

M11/V/1 ʿālemüŋ ŝāģib-ķırānıdur süleymān ĥānumuz / yirden üstün ola her dem sāye-i yezdānumuz 

süleymān şāh [1] Süleyman Şah, Şah Süleyman║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

süleymān-ı ümem [1] ümmetlerin Süleymanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/23 yaʿní sulšān-ı selāšín süleymān-ı ümem / ŝāģib-i seyf ü ķalem ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl 

süleymān-ı rūzgār [1], süleymān-ı zemān [9] zamanın Süleyman‟ı, zamanın Süleyman Peygamber 

gibi kudret sahibi hükümdarı. 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/19 nāʾib-menāb-ı aģmed ü maģmūd ü muŝšafā / sulšān-ı baģr ü ber süleymān-ı rūzgār 

K7/16 mehdí-i devr ü süleymān-ı zemān şāh-ı cihān / ki açar dest-i duʿāsı ile bāb-ı ţaferi 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

G292/4 ʿālemüŋ görür gözidür bilmiş ol ʿayne‟l-yaķín / ol süleymān-ı zemānumda görinen ģarf-i mím 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

G414/5 esle ben mūr-ı żaʿífi ey süleymān-ı zemān / ehrimenle […] eyleme 

M14/I/1 mehdí-i devrān süleymān-ı zemānumdur benüm / iĥtiyārum seyyidüm şāh-ı cihānumdur benüm 

süleymān-ı velí [1] Allah‟ın dostu ve sevgili kulu Süleyman║Kanuni Sultan Süleyman. 

M48/1 şāh-ı evreng-i beķā oldı süleymān-ı velí / cānını eyledi maʿbūdına ol ān teslím 

süleymānlıġ itmek [1] Süleymanlık etmek; Süleyman Peygamber gibi hükmü geçen bir sultan 

olmak. 

G204/4 her ķarınca dem olur bunda süleymānlıġ ider / ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı dilā ĥātem-i ʿışķ 

 sülūk [1] Hak yolunda yapılan manevi yolculuk. 



1517 
 

G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

 sümʿa başkaları görsün, işitsin diye samimiyetsizce yapılan iş. 

sümʿa vü ʿucb ü riyā [1] samimiyetsizlik, gösteriş düşkünlüğü, kibir ve riya. 

M9/IV/3 sümʿa vü ʿucb ü riyā ile iderdi ʿameli / keştí-i baģr-i belāsı beden-i mübteźeli 

 sümüklü böcek cilvegāhı [1] sümüklü böceklerin geçip arkalarında parlak izler 

bıraktıkları yol ║Yahya‟nın kaftanının yırtıkları. 

K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

 sünbül [11] salkım şeklinde çok güzel ve keskin kokulu, çoğunlukla mor ya da eflatun 

küçük çiçekler açan otsu bitki. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

Ş1/155 ķaçan cemʿ ola aġyār ile ol ān / olur sünbül gibi ʿaķlum períşān 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-i ʿuşşāķa gülistān ü bahāristān yigit 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G299/4 yā ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

1.1. sünbül║ saç. 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

sünbül-i cennet [1] cennet sümbülü. 

G30/3 kāküli sünbül-i cennet deheni ġonce-i nāz / gören envār-ı cemālini getürür ŝalavāt 

sünbül-i hindí [2] Hint sümbülü. Bilinen sümbüllere benzemeyen, hanımeligiller familyasından 

olan bu bitkinin küçük küçük pembe çiçeklerin Sevgilinin sarığının kenarına iliştirdiği Hint 

sümbülü║sevgilinin yüzüne düşen siyah saç tutamları. 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

sünbül-i rūmí [1] Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Muhammed‟in lakabı║Hint sümbülü. 

Ş1/154 birisi sünbül-i rūmí muģammed / bu yirde ķopmaz ol deŋlü sehí-ķad 

 sünnet  
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1. erkek çocuklarının cinsel organlarının ucundaki derinin çepeçevre kesilerek çıkarılması. 

sünnet olınmaķ [1] sünnet edilmek. 

M6/V/1 bu resme oldı meger rāy-ı pādişāh ol dem / ki sünnet olına ol nūr-ı díde-i ʿālem 

2. Hazreti Muhammed‟in Müslümanlarca uyulan söz, iş ve hareketlerinin tamamı. 

sünnet-i resūl [1] Hazreti Muhammed‟in sünneti║Şehzade Mustafa‟nın sünnet edilmesi. 

M6/II/8 bu bezmgāha n‟ola kaʿbe dirse ehl-i ŝafā / bu bezm içinde olur sünnet-i resūl icrā 

 sünní [1] Hazreti Muhammed‟in sünnetini takip eden, onun ve ashabının inandığı gibi 

inanan, ehl-i sünnet âlimlerine tabi kimse.  

K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

 sürʿat sürat, hızlılık, hız. 

sürʿat ile, sürʿatle [2] süratle, hızla. 

M6/VIII/5 naţardan evvel irerlerdi aŋa sürʿatle / ne menzile ki irişeydi anda medd-i baŝar 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe 

 śüreyyā [6] kuzey yarımküredeki Boğa burcunda yer alan ve yedi yıldızdan oluşan 

takımyıldız; Ülker, Pervin, Peren. 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G289/4 gelelüm bir yire ʿārifler ile ŝubģa degin / her gice çerĥ-i meʿāníde śüreyyā olalum 

G425/1 māh-ı münír odur ki śüreyyāsı olmaya / sulšān-ı bí-vezír ola paşası olmaya 

G446/1 kendümi cemʿ eyledüm baģr-i muŝaffā gibi / gökde śüreyyā gibi levģ-i muʿallā gibi 

G455/4 mübtelālar keśreti ʿāşıķlaruŋ cemʿiyyeti / āsitānuŋ āsümānında śüreyyādur didi 

 sürĥ [2] kırmızı, kızıl. 

1. kızıllık. 

sürĥ-i şafaķ [1] şafak kızıllığı. 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

2. kırmızı mürekkep. 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

 sürĥ-rū yüzü kızarmış. 

sürĥ-rū olmaķ [1] yüzü kızarmak║utanmak, mahçup olmak. 
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G244/3 mey nūş idüp ŝurāģí gibi olma sürĥ-rū / ol işi işleme ki seni eyleye ĥacíl 

 sürĥ-ser [4] kızılbaş║Safevi ordusu. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

K7/5 boġazını alalum baģr gibi sürĥ-serüŋ / geçelüm taĥt-ı süleymānlar ile üsküderi 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

M5/IV/3 sürĥ-ser ʿośmānludan ķaçduġı gibi ķaçdılar / bir ķaraçı ġurbetüŋ düzme şikāyetçileri 

 sürilmek [2] sürülmek, sürüklenmek║uzaklaştırılmak, ortadan kaldırılmak, def edilmek. 

M9/V/4 rūzgār ile duĥān gibi sürildi o racím / olmaya meskeni firdevs ile cennāt-ı naʿím 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

 sürimek [1] sürüklemek. 

K22/19 süridi çāh-ı mezārına hemān bād-ı ecel / kūh-i rifʿatde çoġ eglenmedi mānend-i duĥān 

 sürinmek [3]  

1. kendine sürmek. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

2. yerde karnı üzerinde ilerlemek║sefalet ve perişanlık çekmek. 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

sürini sürini [2] sürüne sürüne, sürünerek. 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

 sürmek [9] 

1. yöneterek yürütmek, (atı) koşturmak. 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

K22/12 şevķ ile himmetüm atını sürerdüm felege / itse fi‟l-cümle sitārem baŋa irĥā-yı ʿinān 

2. yönlendirmek, sevketmek. 

G461/6 šaleb-i šāʿati bālāya sürer ʿísāyı / sebeb-i ġafleti ednāya çeker ķārūnı 

3. önüne katıp götürmek, gütmek. 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

4. takip ederek gitmek. 

K22/45 süreyin boynı uzaķ yolları mānend-i cemel / sefere māh-ı muģarrem gibi oldum nigerān 

5. gidermek, çıkarmak, uzaklaştırmak. 
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G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G449/2 sürini sürini varayın āsitānına / dergāhdan süre beni ĥışm ile ġāyeti 

6. sürüklemek. 

G427/1 āh kim seyl-i fenā sürʿat ile bir küreme / ĥār ü ĥas gibi sürer ʿālemi baģr-i ʿademe  

sürüp götürmek [1] sürükleyip götürmek. 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

7. bulaştırmak, değdirmek. 

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

 sürūd şarkı, nağme, terennüm. 

sürūd-ı rūd <MÇ‟de “sürūd-ı dūd”> [1] ırmağın nağmesi. 

G35/6 źikr-i šuyūr ü ŝavt-i cibāl ü sürūd-ı rūd / šutdı cihānı zemzeme-i hūy ü hāy-ı dost 

sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūd [1] hızla akıp gelen ırmakların nağmesi. Tanıkta “rûd” kelimesinin 

“saz teli” anlamına gönderme vardır. 

G50/3 ģabāb gibi görür ģāl ider semāʿ eyler / sürūd-ı rūd-ı seríʿü‟l-vürūdı ehl-i şühūd 

sürūd-ı serd ile çeng çalmaķ [1] soğuğun nağmesiyle çeng çalmak║uğultuyla esen rüzgârın 

soğuğundan üşüyüp iki büklüm olmak║zangır zangır titremek. 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā  

 sürūr [5]  

1. sevinç, mutluluk, gönül şenliği. 

G90/1 beni ĥandān iden bir serverüŋ ʿışķı sürūrıdur / çerāġ-ı ĥāneķāh-ı dil kemāl-i şevķ-i nūrıdur 

G98/1 sürūrı ʿālemüŋ ʿālem degüldür mūcib-i ġamdür / dügüni güni mātemdür elem ʿayniyle ʿālemdür 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-ı kemālinden alıķor 

G192/1 ķapuŋdan ayru olanuŋ ģuzūrı olmaz imiş / ġaríbliķde kişinüŋ sürūrı olmaz imiş 

G66/1 elem-i ġurbet ile dilde ġam-ı fürķat var / ne sürūr ü ne ģużūr ne refāģiyyet var 

sürūr-ı cān-ı cihān [1] bütün dünyanın kalbinin sevinci║Kanuni Sultan Süleyman.  

K4/31 güler cemāli seģer gibi dil-küşā vü lašíf / sürūr-ı cān-ı cihān nūr-ı ʿayn-ı aʿyāndur 

sürūr-ı ķalb-i şekūr [1] çok şükreden kalbe mutluluk veren şey. 

K19/45 sušūr-ı midģat-i źātuŋ sürūr-ı ķalb-i şekūr / miśāl-i şeh-per-i rūģü‟l-emín oldı hemín 

sürūr-ı síne [2] gönlün neşesi. 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 
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G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿOśmāní [1] Osmanlı‟nın padişahlar padişahının düğününün sevinci.  

K9/1 sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿośmāní / müşerref itdi yine cümleten dil ü cānı 

2. eğlence, şenlik. 

sürūr-ı sūr-ı şehenşāh-ı ţıll-i yezdāní [1] Yezdan‟ın (=Allah) gölgesi olan padişahlar padişahının 

düğün eğlencesi. 

M6/I/6 münādíler çaġırup didiler ki olsa gerek / sürūr-ı sūr-ı şehenşāh-ı ţıll-i yezdāní 

 sürūş [1] melek. 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

sürūş-ı āsümān [1] gökyüzündeki melekler. 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

 sütūn [3] bir yapıyı ayakta tutan direklerin her biri. 

K4/11 ģaremleri meśelā ʿayn-ı kaʿbe-i ʿālem / sütūnınuŋ kimi ģannān ü kimi mennāndur 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

 süvār atlı, at binen, süvari. 

süvār olmaķ [6] ata binmek. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

K16/31 sipihr üstindeki mihr-i cihān-ārāya beŋzetdi / gök atına süvār olmış gören ol kān-ı iģsānı 

K30/11 bir seģer gördüm demür ķır atına olmış süvār / gök yüzinde ŝanasın mihr-i cihān-ārā imiş 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

G359/4 süvār olmış aŋa bí-bāk gerçi / gelür cāna ķaraŋuluķda ķorĥu 
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3.5. -Ş- 

 şaʿbān [2] Şaban; Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden ikisinin adı. 

Ş2/257 biri bir māh-rūdur adı şaʿbān / aŋa cān virürüz olmaġa ķurbān 

Ş2/272 biri ŝarrāf-zāde adı şaʿbān / leb-i cān-baĥşidür laʿl-i bedaĥşān 

 şābāş [2] övgü, aferin. 

Ş2/235 biri naķşı güzel bir ĥūb-ı naķķāş / kemāl-i ģüsn-i taŝvírine şābāş 

G127/6 ġam-ı ʿışķ ile raķam gibi períşān olana / cümleden ʿizzet ü ikrām ile şābāş gelür 

 şād [1] mutlu, şen, memnun. 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

şād eylemek, şād itmek [4] mutlu etmek, sevindirmek, memnun etmek. 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G233/4 ʿālem-i ģayretde ķaldum ey baŋa raģm eyleyen / ol boyı şimşāda irşād eyleyüp şād eylegil 

G461/1 muntażırdur saŋa ölümlülerüŋ ey ĥūní / gel e şād eyle sevündür bir alay maģzūnı 

şād olmaķ [11] mutlu olmak, sevinmek, memnun olmak. 

M4/IV/2 şād olma aŋa kim seni āĥir melūl ide / nūş itme ol meyi ki ŝonında ĥumār ola 

M18/III/4 şād olurlarsa n‟ola ġāzílerüŋ sulšānıdur 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

G269/3 ķatlüme ķāmet getürmişdi dün ol serv-i revān / āh kim ġāyetde şād oldum peşímān eyledüm 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

G468/5 ġamuŋla şād olana bir durur firāķ u viŝāl / çeker anuŋ gibi bār-ı girānı gösgötüri 

şādem aŋa ki [4] mutlululuğumun/memnuniyetimin sebebi şudur ki… 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G87/4 şādem aŋa ki fürķat irişdi kemāline / her nesnenüŋ kemāli nişān-ı zevālidür 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

M31/II/2 şādem aŋa ki cevri senüŋ gibi şāh ider / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 
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şād ü ģayrān [1] mutluluk ve hayranlık içinde. 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

 şādí [3] mutluluk, sevinç. 

K1/7 raķŝ urdı felek çerĥe girüp cümle melekler / bu şādíye kim iriser ol ķadri muʿallā 

M46/8 baŝmadı yir ayaġı şādíden / başı ķurtıldı çünki meźelletden 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

şādí ĥaberi [1] mutluluk haberi, sevindirici haber, müjdeli haber║Rüstem Paşa‟nın ölümü. 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

 şādmān [3] sevinçli, mutlu. 

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

şādmān olmaķ [6] sevinmek, mutlu olmak. 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

M3/III/9 ģaķ yolınuŋ zaģmetine göre olur raģmeti / bunda kim giryān olursa anda olur şādmān 

M18/I/1 şād-mān oluŋ ki sulšān oġlı sulšāndur gelen 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

G291/4 ne źevķ olur bu ki ķan aġladuġuma gülesin / derūn-ı dilden aŋa şādmān olam yüriyem 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

şādmānem aŋa kim, şādmānuz aŋa kim [6] sevindiğim şudur ki … ; sevindiğimiz şudur ki… 

K8/30 şādmānem aŋa kim ikrām ider ehl-i kemāl / cevherí ķadrini bilmez kimse illā cevherí 

K14/19 şādmānuz aŋa kim nite ki şāh-ı ģaremeyn / ʿarşa aŝdı ķılıcın şimdi hilāl-i şevvāl 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

G77/4 şādmānem aŋa kim cevr ü cefāyı bendeŋe / bir senüŋ gibi güzel sulšān-ı ʿālí-şān ider 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

 şafaķ [2] güneşin doğmasından önceki alaca karanlık ve kızıllık. 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

şafaķda beş hilāl bir yire cemʿ olmış [1] “şafakta beş hilâl bir araya toplanmış”. Sevgilinin kırmızı 

mendilin üzerindeki beş parmağının görüntüsünü tasvir etmek için kullanılmıştır. 

G241/1 gördüm ol māhı šutar ala boyanmış destmāl / ŝanasın bir yire cemʿ olmış şafaķda beş hilāl 
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 şāfiye [1] İbn-i Hâcib‟in Osmanlı medreselerinde okutulan sarfa dair eseri. 

G143/5 ne çıķar kāfiyeden şāfiyeden dervíşe / mübtedāmuz ĥaberinden hele āgāhuz biz 

 şāh padişah. 

şāhā [1], şehā [21] ey şah! ey padişah! padişahım! 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

K1/50 cibríl-i emín oldı şehā ġāşiyedāruŋ / derbān-ı der-i fażluŋ olur ģażret-i mūsā 

K2/33 işidüp ʿadlüŋ ķulaķdan ʿāşıķ olmışdur şehā / ehl-i kāşān ü ĥorāsān ü ʿırāķ u ıŝfehān 

K3/38 ŝāliģ ü ʿābid muŝallí ķavli ŝādıķ bendedür / cān ü göŋülden müdām eski duʿācıdur şehā 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

K7/37 ĥıżrveş ģāżır olup cümle ġazālarda şehā / niçe biŋ dürlü ķażā ŝavdı bu sínem siperi 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

K12/21 ʿasākirüŋi ķılur baģr-i nūra müstaġraķ / seģerde gün gibi aķ ŝancaġuŋ görinse şehā 

K13/34 yazmaġ içün levģ-i maģfūţa şehā evŝāfuŋı / bir devāt-ı āsümānídür sipihr-i heftümín 

K14/31 ne şeref virdi ĥudā ŝuffa-i ķadrüŋde şehā / ķayser ü ĥusrev ü dārā bulımaz ŝaff-ı niʿāl 

K16/39 şehā bu baģr-i naţma fi‟l-meśel bir cisr-i hādídür / ser-ā-ser mıŝraʿ-ı ūlā ile her mıŝraʿ-ı śāní 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 

G6/2 lāceverd ile çekilmiş cedvele beŋzer hemān / görinen māʾí ridā dívān-ı ģüsnüŋde şehā 

G83/1 şehā ʿāşıķlaruŋ gerçi gedā-yı kūy-i hicrāndur / diyār-ı ʿışķ içinde her biri başına sulšāndur 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

G390/2 ķo atuŋ ayaġın egilüp öpeyin şehā / dāl ideyin vücūdumı pāy-i semendüŋe 

G408/3 bu meśeldür ki şehā ādeme eylük yaramaz / her ne ţulm eyler iseŋ eyle baŋa dād itme 

G470/4 şād-mānem ki şehā āyíne-i ģüsnüŋde / görinür ķullaruŋa mihr ü maģabbet eśeri 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

Muk6/1 bir rübāʿí söylemişler vaŝf-ı ģüsnüŋde şehā / beyt-i evveldür celí ĥašš ile ķaşuŋ fi‟l-meśel 

şāhum [31] padişahım! sultanım! 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

M7/V/3 şāhum ne çāre rūz-ı ezelde naŝíb imiş / cennet saŋa vü ķullaruŋa ģasret ü taʿab 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

M24/III/1 evvelinde bendeŋe şāhum ʿadālet eyledüŋ / āşinā olduŋ vefā ķılduŋ ʿināyet eyledüŋ 

M41/II/1 ģasret olmasun cemālüŋ nūrına her ĥāŝ u ʿām / kaʿbe gibi eyleme şāhum ıraķlarda maķām 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 
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M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G14/1 göstermek olmaz āyíne-i rūşeni saŋa / elvara ʿāşıķ eyleye şāhum seni saŋa 

G21/3 şāhum revā mıdur ki elüŋe ʿaŝā alup / derbānuŋ ola bir niçe ģammālete‟l-ģašab 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G172/2 fiġān ü nālelerle cān virür derd ehli dünyāda / diyār-ı ġurbete şāhum ceressüz kārbān gitmez 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

G179/4 nā-dān eline düşme iŋen gül gibi şāhum / bu hüsn ü bihā cevheri her ān ele girmez 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G238/2 şāhum n‟ola görinmez olursam bu ġuŝŝadan / gördükçe ben ķuluŋı gelür göŋlüŋe melāl 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

G429/1 geyüp gül-gūníler meydāna girme / sözümden çıķma şāhum ķana girme 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

şāh-ı ʿādil [1] adaletli padişah. 

G483/1 sensin sipihr-i maʿrifetüŋ bedr-i kāmili / sensin efendi ģüsn ilinüŋ şāh-ı ʿādili 

şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl [1] emsali bulunmayan padişah, nazirsiz padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/24 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / ķanı anuŋ gibi bir şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl 

şāh-ı ʿāķil ü dānā [1] akıllı ve bilge padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K12/36 ķanı senüŋ gibi bir māh-ı evc-i ʿizz ü şeref / ķanı senüŋ gibi bir şāh-ı ʿāķil ü dānā 

şāh-ı aʿlā [1] yüce padişah║sevgili. 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 

şāh-ı ʿālem [1] âlemin padişahı. 

G167/2 kemter gedāsıyuz ķulıyuz şāh-ı ʿālemüz / tāc-i ser-i semāyuz işiginde ĥākiyüz 
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G405/2 ģüsn ile şāh-ı ʿālem iken oldı āşinā / bu eżʿafü‟l-ʿibād ü ġaríbü‟l-bilād ile 

şāh-ı ʿālí-şān [2] şanı yüce padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M15/IV/1 mülk-i dünyā pādişāhı āĥiret sulšānısın / on sekiz biŋ ʿālemüŋ bir şāh-ı ʿālí-şānısın 

şāh-ı be-nām [2] namlı padişah. 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

M30/III/1 yol gibi boynumı burup šururın yolda müdām / niçe gündür ki gelüp geçmedi ol şāh-ı be-nām 

şāh-ı bí-šabl ü ʿalem [2] sancaksız, mehtersiz padişah. 

G122/5 şāh-ı bí-šabl ü ʿalem oldur ki bir dervíş iken / niçe sulšān-ı vilāyet aŋa ĥıdmetkār olur 

G375/6 ģāl iden kimse riyāżetde riyāż-ı cenneti / şāh-ı bí-šabl ü ʿalemdür kenz-i lā-yefnā ile 

şāh-ı cefākār [1] çok cefa eden, zalim padişah║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan güzellerden nalçacı 

Abdi 

Ş2/260 biri ʿabdí durur şāh-ı cefākār / naʿalçe işlemek olmış aŋa kār 

şāh-ı cihān [37] cihan padişahı, dünyanın en büyük padişahı. 

K7/16 mehdí-i devr ü süleymān-ı zemān şāh-ı cihān / ki açar dest-i duʿāsı ile bāb-ı ţaferi 

K9/24 ʿaceb mi şāh-ı cihāna disem ĥalílu‟llāh / ki oldı cümle ġaní vü faķír mihmānı 

K10/14 bu merġzārı şāh-ı cihān ŝayd ide diyü / ģaķdan el açup ister idi rūz ü şeb çenār 

K12/1 ġazāya gitmege şāh-ı cihān ile gūyā / çemende ʿasker-i ezhāra oldı serv livā 

K31/22 oluben ģaşre degin şāh-ı cihān maķbūli / ķılıcın üstün idüp işini allāh oŋara 

M1/IV/2 maʿní yüzinde şāh-ı cihānuŋ / tābūtı ile birdür seríri 

M3/II/5 açılup gül gibi ĥandān ol eyā şāh-ı cihān / ŝındı kāfir ķaçdı aʿdā eyledi düşmen firār 

M3/III/10  māh-ı rūze gibi ķadre ire ʿizzetler göre / anı kim gördi kim işitdi ki ol şāh-ı cihān 

M6/II/1 öŋinde olmaġa ser-cümle bu temāşālar / yapıldı şāh-ı cihāna makām-ı aʿlālar 

M6/III/7 ʿaceb mi olsa bu ĥalķ-ı zemāne mihmānı / çü oldı şāh-ı cihānuŋ ĥalíli ibrāhím 

M8/II/3 šururdı ģiddet ile şāh-ı cihān nāra dönüp / otaġı ĥaymeleri ķarlu kūhsāra dönüp 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

M14/I/1 mehdí-i devrān süleymān-ı zemānumdur benüm / iĥtiyārum seyyidüm şāh-ı cihānumdur benüm 

M45/VI/1 sensin ey şāh-ı cihān pādişeh-i ʿośmāní / rūm sulšānı ʿarab ĥānı ʿacem ĥāķānı 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

M49/6 kime şikāyet ideyin şāh-ı cihāndur / devr-i zemāna 

Ş2/45 cān atup ʿışķına şāh-ı cihānuŋ / girür yanar oda yolında anuŋ 

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 
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G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

G131/4 baķsa ol şāh-ı cihān rūy-i celāl ile hemān / gün gibi ditrer bu cism-i nā-tüvānum deprenür 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

G290/2 başumda tāc-ı seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G315/5 ķomaz ol şāh-ı cihān kendüyi dil-ber yirine / bendesi bendesine bende-i fermān olasın 

G353/1 eger cān ise maķŝūduŋ benüm rūģum revān olsun / murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun 

G385/1 ķul itse kendüye dünyāyı bir şāh-ı cihān olsa / selímí ŝarsa dülbendin süleymān-ı zemān olsa 

G406/4 çoķdan ol şāh-ı cihāna ʿarż iderdüm ģālümi / baķıcaķ ŝabrum gibi ʿaķlum eger šaġılmasa 

G488/5 gel e yaģyā ķuluŋa ġāyeti bu kim diyeler / oldı bir şāh-ı cihān bendesinüŋ mihmānı 

M20/5 sulšānumı efendimi şāh-ı cihānumı 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/III/2 dār-ı ġurbetde źelíl olmaķ ne lāyıķdur baŋa / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/IV/2 begligüm vardur diyen yoķ yire mesrūr olmasun / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

şāh-ı cihāndār [1] dünya hâkimi padişah. 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

şāh-ı cüvān-baĥt [1] bahtiyar padişah║civanmert şah║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden 

Pîrî. 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

şāh-ı devrān [8] devrin padişahı, cihan padişahı, dünyanın en büyük padişahı. 

K4/37 ʿale‟l-ĥuŝūŝ vilāyetde şāh-ı devrānum / şecāʿat ile ʿalídür güzín-i erkāndur 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

K28/13 sancaġını bayraġını çözdi aʿyān-ı zemín / gördi kim var şāh-ı devrānuŋ ġazāya rıģleti 

K5/34 ne kimse gördi ne kimse işitdi ve‟l-ģāŝıl / bunuŋ gibi ģasenāt ehli şāh-ı devrānı 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

K32/14 baģr-i mevvāc idi leşker virüben aŋa sükūn / şāh-ı devrān ile baġdādda olduķ oturaķ 

M8/I/3 geçerler idi geçende o merd-i meydānı / felek o cānibe döndürdi şāh-ı devrānı 

şāh-ı dín ü şāhidín [1] dinin, şühud ehlinin ve güzellerin padişahı║Hazreti Muhammed. 

M15/V/2 adı güzel kendü güzel şāh-ı dín ü şāhidín / ey bu yirlerde yatan aŝģāb-ı ĥayrü‟l-mürselín 
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şāh-ı ehlu‟llāh [1] veli padişah, Hak eri padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/21 şāh-ı ehlu‟llāh deryā-dil muʿín-i ʿābidín / kān-ı dín ü ehl-i ģāl ü ehl-i dād ehl-i seĥā 

şāh-ı evlā [1] padişahların en iyisi, en liyakatlisi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K3/22 ķaddi gibi himmeti ʿālí ģabíbü‟ŝ-ŝāliģín / şāh-ı evlādur muģibbi ehl-i ʿadl ehl-i ŝafā 

şāh-ı evreng-i beķā olmaķ [1] ebediyet tahtına padişah olmak║ebediyet tahtına cülus 

etmek║(padişah) vefat etmek. 

M48/1 şāh-ı evreng-i beķā oldı süleymān-ı velí / cānını eyledi maʿbūdına ol ān teslím 

şāh-ı feríd [5] biricik padişah, nazirsiz padişah║Sultan I. Murad. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

şāh-ı ġāzí [1] gazi padişah║Sultan I. Murad. 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

şāh-ı ġonce-leb [1] gonca dudaklı padişah║sevgili. 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

şāh-ı ģaremeyn [4] Mekke‟nin ve Medine‟nin padişahı. 

K14/19 şādmānuz aŋa kim nite ki şāh-ı ģaremeyn / ʿarşa aŝdı ķılıcın şimdi hilāl-i şevvāl 

M47/1 minnet allāha ki fetģ eyleyüben baġdādı / evliyā bürcine ģükm eyledi şāh-ı ģaremeyn 

M47/3 ʿayndan ķašʿ-ı naţar aʿţam olupdur tāríĥ / yapdı bu menzili iģsān ile şāh-ı ģaremeyn 

M48/2 gitdi ģaķ cānibine çünki bu sulšān-ı ümem / geldi şāh-ı ģaremeyn oldı o sulšān-ı ģalím 

şāh-ı ģasíb [1] soyu temiz, muhterem padişah║Sultan II. Selim. 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

şāh-ı ĥūbān [1], şeh-i ĥūbān [2] güzeller padişahı. 

║İbrahim Paşa. 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

║sevgili. 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

şāh-ı ʿışķ [1] aşk (ülkesinin) padişahı║âşık/şair. 

G280/1 şāh-ı ʿışķam oldı gülzār içre dünyālar benüm / dikilüp ķarşuma šurdı serv-i bālālar benüm 

şāh-ı islām [1] İslam padişahı. 

K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

şāh-ı kāmkār [2] devlet ve ikbal sahibi, bahtiyar padişah. 
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K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

şāh-ı kām-rān [1] kâmuran padişah, devlet ve ikbal sahibi, bahtiyar padişah. 

M14/I/3 hādí-i islām şāh-ı kām-rānumdur benüm / ġāzíler şāhı emír-i nükte-dānumdur benüm 

şāh-ı kebír [1] azametli padişah. 

M1/IV/6 ķabrinde tenhā ķorlar giderler / cemʿiyyet issi şāh-ı kebíri 

şāh-ı kerem [1] kerem padişahı; çok cömert, mürüvvetli padişah. 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 

şāh-ı kerím [4] ihsan ve inayet sahibi, mürüvvetli padişah. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

K3/34 cāmiʿüŋ gūyā iki yanında ey şāh-ı kerím / ādemí-zāde menār açar elin eyler duʿā 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

şāh-ı ķızılbaş [1] Kızılbaşların şahı║Safevi şahı║Şah İsmail. 

K9/37 birisi maġribe gitdi birisi maşrıķa dek / ķaçurdı şāh-ı ķızılbaşı ķarabuġdanı 

şāh-ı mārān [1] yılanların padişahı; Şahmaran. 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

şāh-ı melek-ĥū [1] melek huylu padişah. 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

şāh-ı merdān [3] yiğitlerin şahı; Hazreti Ali‟nin lakabı. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

şāh-ı merdān-ı vilāyet [1] erenlerin Şâh-ı Merdân‟ı, velilerin şahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/8 şāh-ı merdān-ı vilāyet şír-i erbāb-ı ġazā / pír-i aŝģāb-ı šaríķat ʿālemüŋ gerçek eri 

şāh-ı muţaffer [1] muzaffer padişah. 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

şāh-ı nūrāní [1] nurlu padişah. 

K16/30 duʿā-yı ĥayruŋ āvāzı çıķar eyvān-ı keyvāna / süvār olsa o geydügi yaraşuķ şāh-ı nūrāní 

şāh-ı ʿośmāní [1] Osmanlı‟nın padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 
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şāh-ı ʿömer-ʿadālet ü būbekr-iştihār [1] Hazreti Ömer adaletine ve Hazreti Ebubekir şöhretine 

sahip (sıddîk) padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/15 yaʿní muʿín-i dín-i muģammed ʿalí-seĥā / şāh-ı ʿömer-ʿadālet ü būbekr-iştihār 

şāh-ı semerķand ü buĥārā [1] Semerkant‟ın ve Buhara‟nın padişahı║Hazreti Muhammed. 

K1/38 sulšān-ı ümem baģr-i kerem mefĥar-i ʿālem / sālār-ı ʿacem şāh-ı semerķand ü buĥārā 

şāh-ı ŝıddíķ [1] çok sadık, özü sözü bir, sözünün eri padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/17 şāh-ı ŝıddíķdur ol ģayder-i kerrār-miśāl / āl-i ʿośmānda ʿıyān eyledi ʿadl-i ʿömeri 

şāh-ı ŝıddíķ-dil [1] gönlü çok sadık padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/21 şāh-ı ŝıddíķ-dil ü mefĥar-i āl-i ʿośmān / ʿömer-i ʿadl ü seĥā ģayder-i meydān-ı ķıtāl 

şāh-ı şāhān [1] padişahlar padişahı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

şāh-ı şír-ģamle [1] aslan hamleli padişah; hamlesi aslan hamlesine benzeyen, aslan gibi hücum 

eden padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

şāh-ı şirvān [1] Şirvan‟ın şahı/valisi║Elkas Mirza. 

K23/1 vezír-i aʿţam-ı ŝāģib-ķırān-ı ʿośmāní / żiyāfet itdi emírāne şāh-ı şirvānı 

şāh-ı tācdār [1] taç sahibi hükümdar. 

K11/13 pādişāh-ı baģr ü ber sulšān süleymān kim anuŋ / bende-i efkendesidür niçe şāh-ı tācdār 

şāh-ı tebríz [1] Tebriz şahı║Safevi şahı║Şah İsmail. 

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

şāh-ı tüvānā [1] güçlü, kudretli padişah║Hazreti Muhammed. 

K1/14 gūyā dil-i müʾmin gibi šayy itdi mekānı / ol raĥşa süvār oldı çü ol şāh-ı tüvānā 

şāh-ı ülü‟l-elbāb [1] akıl/basiret sahiplerinin şahı. 

M18/VI/1 ŝāģib-i seyf ü ķalem şāh-ı ülü‟l-elbāb olan 

şāh-ı vilāyet [7] ülkenin padişahı║velilik makamının şahı, velilerin önderi. 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

K6/14 ʿulüvv-i himmeti şāh-ı vilāyetüŋ her gāh / velāyet ehli ider cümle ehl-i ímānı 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

M10/II/4 tārik-i dünyādadur sırr-i sürūr-ı āĥiret / gör ne dir şāh-ı vilāyet nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet 
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G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

2. velilik makamının şahı║Hazreti Ali. 

şāh-ı velāyet ķılıcı [1] Hazreti Ali‟nin kılıcı Zülfekar. 

G500/2 dostum şāh-ı velāyet ķılıcı ģaķķı içün / gün gibi ģüsn iline eylediler şāh seni 

şāh-ı zemāne [3] devrin padişahı. 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

M7/VI/5 seyl itdi yaşını nitekim ebr-i nev-behār / şāh-ı zemāne bir yaŋa ķulları bir yaŋa 

Ş2/249 cihāndur adı ol şāh-ı zemāne / ġurūr-ı nāz ile ŝıġmaz cihāna 

şāh gibi şāh [2] padişah gibi padişah; bir padişah nasıl olmalı ise öyle bir padişah. 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G442/4 düşmeni gibi ŝımaz ķullarınuŋ ĥāšırını / dostum ģüsn iline şāh olıcaķ şāh gibi 

şāh selím [1] Padişah Selim║Sultan II. Selim. 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

şāh ü gedā [1] padişah ve dilenci║padişah da dilenci de║istisnasız herkes. 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí geslür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

şāh gibi ĥāneden ĥāneye gezmek [1] (satrançtaki) şah gibi haneden haneye gezmek║evden eve 

gezmek║hercailik. 

G442/2 ĥāneden ĥāneye gezmek saŋa düşmez şāhum / fi‟l-meśel našʿ-ı zemín içre begüm şāh gibi 

şāhı māt eylemek [1] şahı öldürmek║şah-mat eylemek║Şah İsmail‟i bozguna uğratmak. 

K7/6 rāfıżí şāhını māt eylemek içün fi‟l-ģāl / sürelüm atumuzı našʿ-ı cihāndan ileri 

şeh-i ʿālem-mušāʿ [2] âlemin/bütün dünyanın kendisine itaat ettiği padişah. 

║Hazreti Muhammed. 

M15/I/1 ey meh-i bürc-i risālet ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / ķašre-i şeb-nem gibi mihrüŋle bulduķ irtifāʿ 

║sevgili. 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

şeh-i ʿālem-penāh [1] âlemin güvenle kendisine sığındığı padişah. 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

şeh-i ʿālí-cenāb [1] alicenap padişah║mağrur padişah║sevgili. 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

şeh-i dervíş-nihād [1] derviş yaradılışlı padişah. 
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G348/4 āferínler aŋa kim ol şeh-i dervíş-nihād / ģalķa-i ŝoģbet-i ʿuşşāķa gelüp oldı nigín 

şeh-i iķlím-i meʿārif [1] irfan ülkesinin padişahı. 

K18/20 ʿālemüŋ yüzi ŝuyı ʿālim-i dervíş-nihād / şeh-i iķlím-i meʿārif şeref-i bürc-i cemāl 

şeh-i kām-kār [1] kâmuran padişah, bahtiyar padişah║sevgili. 

G487/1 ol şeh-i kām-kār gelmez mi / ol meh-i nām-dār gelmez mi 

şeh-i maţlūm [1] mazlum padişah║Şehzade Mustafa. 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm 

şeh-i mülk-i ʿaţamet [1] azamet ülkesinin padişahı. 

K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır u nāŝırı ģaķ ĥıżr-ı nebí rāh-beri 

şeh-i mülk-i seʿādet [1] saadet ülkesinin padişahı. 

G87/5 yaģyā ķulınuŋ ol şeh-i mülk-i seʿādete / şiʿr-i lašífi ʿaynı ile ʿarż-ı ģālidür 

şeh-i ŝāģib-ķırān [2] kıran sahibi padişah; kutlu, şevketli, daima muzaffer padişah.  

║Yavuz Sultan Selim. 

K2/20 yūsuf-ı mıŝr-i melāģat pādişāh-ı rūm ü şām / kaʿbe sulšānı ʿacem ĥānı şeh-i ŝāģib-ķırān 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur 

 şāĥ [1] dal. 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

şāĥ-ı vücūd [1] vücut ağacı║varlık, mevcudiyet. 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

 şāh-bāz [2]  

1. iri doğan. 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāh-bāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

G262/2 ģużūrum şāh-bāzını uçurdı dest-i bígāne / ģabíbüŋ āsitānı āsümānın āşiyān itdüm 

şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dār [1] sevgilinin aşkı doğanı; sevgilinin, âşığın can kuşunu doğan misali 

kapan aşkı. 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider  

2. gösterişli, heybetli, şanlı yiğit. 

şāh-bāz-ı dest-i ķudret [1] kudret elinin doğanı, kudret elindeki doğan. 

G497/3 ķandesin ey şāh-bāz-ı dest-i ķudret ķandesin / dāstān itdi cihāna āh ü efġānum beni 
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şāh-bāz-ı devlet [1] devlet doğanı. 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

şāh-bāz-ı ʿışķ [1] aşk doğanı, aşk yiğidi. 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

 şāhid [3] 

1. şahit, tanık. 

M3/IV/9 ŝāģib-i keşf ü kerāmet olduġına gün gibi / kendüye şāhid yiter her yirde naŝŝ-ı nuŝreti 

Ş2/6 elifdür birligine rāst şāhid / ki oldur pādişāh-ı ferd ü vāģid 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

2. güzel, dilber. 

şāhid-i ezhār [1] çiçek güzelleri. 

K28/7 nāzil oldı nūr-ı yezdān gibi bārān-ı behār / şāhid-i ezhāruŋ açıldı niķāb-ı šalʿati 

şāhid-i maķŝūd [1] maksat güzeli. 

G270/3 cūd ile oldı cemāl issi vücūd āyínesi / dildeki şāhid-i maķŝūdumı meşhūd itdüm 

şāhid-i maʿnā [1] mana güzeli. 

G175/3 bí-meźāķa şāhid-i maʿnā yüzin göstermezüz / göz göre aʿmālaruŋ ʿaynına küģģāl olmazuz 

 şāhid-bāz [1] güzellerle oynayan, güzel avcısı, çapkın. 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

 şāhín [6] avlanmak üzere eğitilip yetiştirilen doğan benzeri yırtıcı kuş. 

K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

G165/1 merģabā ķıldı šokınmadın geçen cānānumuz / göŋlümüŋ şāhínini aldı ele sulšānumuz 

G290/2 başumda tāc-ı seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

1.1. şahin║Osmanlı askerleri, yiğit gaziler. 

G450/2 biri birinüŋ üstine döner felek gibi / şāhínlere seferde olur āşiyān ķoçı 

şāhín āşiyānı [1] şahin yuvası. 

Ş1/133 revādur ķalʿada olsa mekānı / olur šaşlıķda şāhín āşiyānı 

şāhín baķışlu [5] şahin bakışlı; gözleri şahin gibi sert ve keskin bakan. 

M20/I/4 şāhín baķışlu yārümi rūģ-ı revānumı 

M31/I/2 şāhín baķışlu begcegizüm pādişācuġum / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 
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G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G274/2 revādur mürġ-i cānı píşkeş çeksem niyāz ile / benüm şāhín baķışlu şāhuma çünkim geçer nāzum 

şāhínler yeri [1] şahinlerin mekânı, şahin yuvası║Osmanlı‟nın şahine benzeyen gazilerinin yurdu. 

K8/18 āşiyān-ı zāġ-ı aʿdā idi niçe ķalʿalar / aldı ġāzí begler anı oldı şāhínler yeri 

 şāhinlik [1] şahinlik║yiğitlik. 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

 şāh-levend [1] boylu boslu, yakışıklı delikanlı. 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

 şāh-rāh [3]  

1. ana yol. 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

Ş1/83 elifler sínesinde şāh-rāhı / göyinmiş dāġıdur her dūdgāhı 

G170/4 biz budunun şāh-rāhında mücāhidlerdenüz / müşrikíne kíni olan ķahremān-ı ķātilüz 

2. doğru ve açık selamet yolu. 

şāh-rāh-ı diyār-ı ʿadem [1] yokluk/ahiret diyarına giden ana yol; doğrudan ahiret diyarına giden, 

selamete eriştiren yol. 

G439/3 zeyn eyledüm elifler ile levģ-i sínemi / her biri şāh-rāh-ı diyār-ı ʿadem gibi 

şāh-rāh-ı menzil-i maķŝūd itmek [1] maksat menziline giden ana yol etmek; doğrudan maksat 

menziline giden, selamete eriştiren yol olarak benimsemek. 

G235/4 şekl-i āhı şāh-rāh-ı menzil-i maķŝūd idüp / sālik-i ʿışķ-ı ģaķíkí ol šaríķ-i āha gel 

 şāh-zāde [2], şeh-zāde [2] padişah oğlu, şehzade. 

M7/VII/5 ervāģ-ı evliyā ile ol şāh-zādenüŋ / ser-ĥalveti serír-i serāy-ı sürūr ola 

K9/48 vücūd-ı şāh-ı cihān gibi şāh-zādeleri / olalar iki cihān devletine erzāní 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

M7/VI/1 kim acımaz kim aġlamaz ol şāha dāʾimā / şeh-zāde ola kāmil ola nev-cüvān ola 

şeh-zādeler yegi [1] şehzadelerin en üstünü; faziletli, ahlâklı, kemal sahibi biricik 

şehzade║Şehzade Mehmed. 

M7/IV/6 gitdi ol āĥiret begi şeh-zādeler yegi / biz ķullarını ķodı dil-efgār ü bí-ķarār 

 şāʿir [2] hayal gücü ve yaratıcılığı yüksek, vezinli ve kafiyeli söz söyleme yeteneğine 

sahip kimse, şair. 
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K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü naţm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

şāʿir-i bed-rā [1] kötü niyetli, ayıp/kusur arayan şair. 

G7/5 nār-ı fürķatde sözin ķāl eyleyen yaģyā gibi / ʿaynı ile şāʿir-i bed-rāya olmaz āşinā 

şāʿir gibi şāʿir [1] şair gibi şair; bir şair nasıl olmalı ise öyle şair. 

G153/4 díde cāmından göŋül ķaŝrın mücellā eylerüz / ʿāşıķ olmayınca şāʿir gibi şāʿir olmazuz 

 şaʿír [1] arpa. 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

 şākir [1] şükreden, minnettar. 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

şākir olmamaķ [1] minnet etmemek. 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

şākir ü rāżí olmaķ [1] razı ve minnettar olmak. 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

 şaķķ ikiye ayırma, yarma; ikiye ayrılma, yarılma. 

şaķķ eylemek, şaķķ itmek [2] ikiye ayırmak. K1/40‟ta Hazreti Muhammed‟in parmağıyla Ay‟ı 

ikiye bölmesine, K31/4‟te ise Hazreti Musa‟nın Nil nehrini asasıyla ikiye ayırmasına telmih 

vardır. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K31/4 getürür anı gören nūr-ı nebíye ŝalavāt / níli şaķķ eyledi iʿcāz ile ŝankim mūsā 

şaķķ olmaķ [1] bölünmek, kollara ayrılmak. 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

 şāl [2]  

1. Hindistan‟da kendine has motiflerle dokunanları çok makbul olan kıymetli yün kumaş; bu 

kumaştan yapılan atkı, hırka, aba vs. 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

2. hırka, aba. 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

 şām [5]  

1. Şam şehri. 
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G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

1.1. Şam şehri║(saçın siyahlığı yönüyle) akşam/gece. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

2. akşam, gece. 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

2.1. akşam, gece║(kıyamet ve ahirzaman çağrışımıyla) Şam şehri. 

K13/17 iki zülfüŋ iki şām ü ķāmetüŋ rūz-ı ķıyām / leblerüŋ yuģyi‟l-ʿizām ü ŝaçlaruŋ siģrün mübín 

şām-ı firāķ [3]  

1. ayrılık akşamı/gecesi. 

M26/III/1 ġayri maģbūbuŋ viŝali günlerinden dāʾimā / ĥoş gelür şām-ı firāķuŋda fiġān itmek baŋa 

1.1. ayrılık akşamı/gecesi║ayrılık Şam‟ı. 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

G255/3 gün gibi sulšān-ı rūm olduŋsa lāyıķlar saŋa / n‟ola ben dervíşüŋe şām-ı firāķ olsa maķām 

şām-ı ġurbet [1] gurbet Şam‟ı║(rūz karşıtlığında) gurbet akşamı/gecesi. 

M15/VII/1rūz-i rıģlet oldı gitdüm şām-ı ġurbetden yaŋa / yola düşdüm nāle vü āh ile mānend-i ŝabā 

şām-ı viŝāl [1] vuslat Şam‟ı║(saçın siyahlığı yönüyle) vuslat akşamı/gecesi. 

G97/6 ķaresi ebrūleri aydın münevver çihresi / kāküli şām-ı viŝāli sínesi aķ yazıdur 

şām ü seģer [1] akşam sabah║daima, durmadan. 

M30/I/1 āh kim ģażret-i yaʿķūb gibi şām ü seģer / eylerin saġa ŝola ģasret-i yār ile naţar 

 şāmí gül-āb [2] Şam güllerinden yapılan gülsuyu. Tanıklarda “şām”ın “akşam” anlamına 

gönderme vardır. 

K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

 şān [3] şan, şeref, yücelik, itibar, azamet. 

K3/24 şānı ʿālí lušfı çoķ iģsānı bí-ģad ehl-i dín / ķalmadı maģrūm evvel lušfını iden recā 

G213/4 ģüsn ü ĥulķ ile aŋa cūd ü seĥādur çār yār / gör nice ʿālí durur ʿālemde şānı aģmedüŋ 

G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

şān-ı bülend [1] yüce şan. 

K13/32 tāʿatüŋdür bí-gümān şān-ı bülendüŋe nişān / ķāmetüŋdür sidre vü šūbā gibi bālā-nişín 

şān-ı kerím [1] yüce şan, yüksek itibar. 
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G292/1 ol süleymān-ı zemānum hem ģalím ü hem selím / ĥulķı bir ĥulķ-ı ʿaţím ü şānı bir şān-ı kerím 

şān-ı şeríf [3] yüce şan, şerefli ad. 

K28/23 şefķati şān-ı şerífinde nişān-ı imtiyāz / tevbe vü tevfíķ ile taķvāsı naŝŝ-ı nuŝreti 

K29/12 didi aġla ģālüŋi ol lušf ü iģsān issine / gün gibi şān-ı şerífi oldı her yirde müfíd 

G91/6 ţālim olmaġa ķomaz şān-ı şerífüŋ var senüŋ / bir senün gibi bege olınca ķul olmalıdur 

 şāne [1] tarak. 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

 şarķ [2] doğu, maşrık║İran. 

K7/1 çekelüm gün gibi aķ ŝancaġ ile şarķa çeri / ķara šopraġa ķaralum ķıralum sürĥ-seri 

şarķ ili, şarķ illeri [2] şark eli, şark elleri║İran. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

G260/2 şādem aŋa kim oldı gicem ķadr ü günüm ʿíd / şarķ illerine bir meh-i tābān ile gitdüm 

şarķ u ġarbı seyr iden ĥurşíd-i raĥşān [1] doğuya batıya sefer eden parlak güneş║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

M18/I/4 şarķ u ġarbı seyr iden ĥurşíd-i raĥşāndur gelen 

 şaʿşaʿa [6] parıltı, parlaklık; güneşin parlak ışıkları. 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

 şaşmaķ [2] 

1. dengesini kaybetmek. 

Ş1/118 oyunda gāh olurlar kim şaşarlar / biribirinüŋ üstine düşerler 

2. hayrete kapılmak║dengesini kaybetmek. 

G268/4 baķamazın şaşarın göz yaşı gibi düşerin / güzellerüŋ birini dil-rübāma beŋzetsem 

 şaşurmaķ [2]  

1. ıskalamak. 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

2. şaşı görmek║biri iki görmek║kesret kaydına düşmek. 
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G343/5 şaşurur ĥalķı vü keśretden ne ģaţţ olur deyü / ģaţţ olınmaz biri iki gören aģvel girmesün 

 şaš [3] 

1. büyük ırmak. 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš 

2. Dicle ve Fırat‟ın birleşmesiyle oluşan büyük ırmak, Şattülarap.  

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şaša ģażret-i ķāsım pāşā 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

şaš ırmaġı [1], şaš-ı baġdād [1] Şattülarap. 

K31/5 nesr-i šāʾir gibi şaš ırmaġını ĥoş geçerüz / ķol ķanad oldı bize ŝanki bu cisr-i aʿlā 

K31/2 şaš-ı baġdāda şeref virdi bu cisr-i ʿālí / kehkeşāndur ŝanasın gökde olupdur peydā 

 şatrenc [1] satranç. 

Muk19/1 kaçan aġyār oynaya şašrenc / ceng olur ara yirde ĥaylí zemān 

şatrenc-i ācí şāh olmaķ [1] satranç tahtasında şah olmak║Şeh İsmail‟in Kanuni Sultan 

Süleyman‟a nispetle sultanlığı. 

K2/34 fi‟l-meśel şatrenc-i ācí şāh olmaķ gibidür / saŋa nisbet begligi gūyā ķızılbaşuŋ hemān 

 şāyed, şāyed ki [12] ola ki, olur da belki. 

K24/19 şāyed ki müjdegāní-i rūy-i viŝāl ile / derd-i derūnuma ola bir vech ile devā 

M3/V/9 serv gibi bir ayaķ biŋ ayaķ üzre olıcaķ / ķaldura iģyā ide şāyed ki ben bímārını 

G23/4 ĥˇār ü ģakír olduġumı isterin / şāyed olam merģametine sebeb 

G85/2 bir daĥı göreyin seni gel bārí ey perí / şāyed ki fürķatüŋle ölem iģtimāldür 

G139/4 şāyed öpem ķoçam diyü göŋlümi eglerin / eglencemüz dehān ü miyānı ĥayālidür 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

G296/2 sínemi çāk eylemesün tíġ-i ġam / fāş ola şāyed ki bu rāz-ı nihān 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G324/2 sevinüp şād ola şāyed ġam ile öldügüme / ģālümi dil-bere li‟llāhi teʿālā diyesin 

G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

G477/4 yolında āh idüp güstāĥlıķ itmek diler göŋlüm / ŝuçum baġışlaya şāyed ki öpem dest-i dil-dārı 

 şeb [1] gece. 

K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

şeb-i deycūr [1] karanlık gece. 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 
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şeb-i ġam [2] gam gecesi. 

G288/1 ķara yüzlü raķíb arduŋca her dem / nitekim rūzuŋ ardınca şeb-i ġam 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

şeb-i ġurbet [1] gurbet gecesi. 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

şeb-i ģasret [1] hasret gecesi. 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

şeb-i hicrān [1] ayrılık gecesi. 

G284/4 gāh olur soyınurın ʿışķ ile ebdāl olurın / ķara çullar geyürür baŋa şeb-i hicrānum 

şeb-i ķadr [1] Kadir Gecesi. 

G359/2 şeb-i ķadr ile rūz-ı ʿíde beŋzer / ķara atıyla dil-dār-ı perí-rū 

şeb-i tār [1] karanlık gece. 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

şeb-i viŝāl [1] vuslat gecesi. 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

şeb-i yeldā [1] uzun gece; kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık, yılın en uzun gecesi. 

M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

 şeb-nem [8] geceleri ve sabahın erken saatlerinde özellikle açık havadaki bitkiler 

üzerinde oluşan, yağmurdan arta kalmış gibi görünen su damlacıkları, çiy. Tanıklarda yerle 

bir/düşkün olma ve güneş ışığıyla buharlaşıp kaybolma yönleriyle geçmektedir. Aşk yolunda 

yücelmenin ön koşulu olarak şebnem gibi yerle bir olmak gerekliliği üç ayrı beyitte 

vurgulanmıştır. 

K1/4  dünyāyı felek şāmí gül-āb ile ŝulardı / şeb-nemle pür oldı dimeŋüz kūh ile ŝaģrā 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

M2/I/5 çemen gök yüzidür gūyā ki gülzār-ı mezārında / muʿayyen ʿayn-ı ʿuşşāķuŋ nücūm-ı eşki şeb-nemdür 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

G116/4 üftāde-i maģabbeti ĥurşíd-i ʿışķ ile / şebnem-miśāl ʿālem-i bālāya ŝaldılar 

G375/2 evvelā şeb-nem gibi ĥāk ile yek-sān olmadın / āşinā olmaz erenler ʿālem-i bālā ile 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinligüŋden aġlama şeb-nem gibi 

şeb-revlik [1] gece dolaşma. 
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K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

şecāʿat [6] yiğitlik, yüreklilik, cesaret. 

K4/37 ʿale‟l-ĥuŝūŝ vilāyetde şāh-ı devrānum / şecāʿat ile ʿalídür güzín-i erkāndur 

K7/40 ben şecāʿet ķılıcıyem ol ışıķlar pulucı / ben ŝavaş güni çeriyem o hemān cerde cerí 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

K28/34 istiķāmetle şecāʿat hem kemāl-i maʿrifet / itmemişdür andan artuķ kimsede cemʿiyyeti 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

Ş2/148 ʿalídür birisi āl-i peyember / şecāʿat kūhsārında ġażanfer 

 şecer [5] ağaç. 

K12/4 uzatdı her šarafa şāĥsārdan ašnāb / şükūfe ile şecer bārgāh-ı bí-hemtā 

K26/2 çıķardı ģulle-i istebraķın nebātātuŋ / şecerleri ķara çullarda ķodı bād-ı şitā 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / saçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

şecer-i míve [1] meyve ağacı; meyveli ağaç  kemal ehli. Tanıkta “meyve veren ağaç taşlanır” 

atasözü işlenmiştir. 

G127/5 şecer-i míve gibidür güzelüm ehl-i kemāl / dāʾimā dest-i edāníden aŋa šaş gelür 

 şecíʿ [1] yiğit, yürekli, cesur║Yahya. 

K4/43 maģallidür ola ʿayn-ı ʿināyete manţūr / şecíʿ ü ehl-i hüner hem daĥı süĥen-dāndur 

şecíʿ-i devr-i zemān [1] zamanın cesur yiğidi║Semiz Ali Paşa. 

K26/29 şecíʿ-i devr-i zemān ü şefíʿ-i ĥalķ-ı cihān / muģíš-i baģr-i kerem ģażret-i ʿalí paşa 

 şeddādí binā [1] yeryüzünde cenneti inşa etme iddiasına kalkışan Şeddad‟ın yaptıklarına 

benzeyen çok büyük ve çok sağlam binalar, kâfirî bünyâd. 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 

 şedíd [1] şiddetli. 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

şefāʿat olmaķ [2] şefaat edilmek. 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

 şefāʿat [3] bir suçun ya da günahın bağışlanması veya bir ihsanın yerine ulaşması için 

aracılık etme║merhamet, esirgeme. 
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G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

şefāʿat eylemek, şefāʿat itmek [5] merhamet etmek. 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

G133/6 baŋa elvara şefāʿat eylemek lāzım gele / anuŋ içün olmaduŋ bir gün bu ģālümden ĥabír 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveysü‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

şefāʿat issi [1] şefaat sahibi, şefaate yetkili║merhametli, müşfik. 

Ş1/62 ķamu begler ʿadālet issi olmaz / ķamu aģmed şefāʿat issi olmaz 

 şefíʿ [1] şefaatçi; ıslah edici, muslih. 

şefíʿ ü nāŝır-ı islām [1] ümmetin şefaatçisi ve yardımcısı║Rüstem Paşa. 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

şefíʿ-i ĥalķ-ı cihān [1] dünya halkının şefaatçisi║Semiz Ali Paşa. 

K26/29 şecíʿ-i devr-i zemān ü şefíʿ-i ĥalķ-ı cihān / muģíš-i baģr-i kerem ģażret-i ʿalí pāşā 

 şefíķ [4] 

1. şefkatli, merhametli. 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

G382/3 minnet ol mennāna kim oldı bize šaġ üsti bāġ / hem şefíķ ü hem refíķ ol şāh-ı ĥūbāndur bize 

2. esirgeyen, esirgeyici. 

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

2.1. esirgeyici║şefaatçi. 

M8/VII /4 ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammed refíķi źāt-ı ĥudā 

 şefķat [4] koruma ve merhamet duygusuyla karışık sevgi, esirgeme. 

K28/23 şefķati şān-ı şerífinde nişān-ı imtiyāz / tebe vü tevfíķ ile taķvāsı naŝŝ-ı nuŝreti 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

Ş2/51 nişān itse kemān ebrūsı cānı / irişür cānuma şefķat nişānı 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

şefķat ü raģm [1] şefkat ve merhamet. 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 
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 şeh ismāʿíl [2] Safevi hükümdarı Şah İsmail (ö. 1524). 

K2/35 ķara gün šoġa şeh ismāʿíl başına eger / āsitānuŋda ķuluŋ ķurbānuŋ olmazsa ʿıyān 

Ş2/185 ĥalíl-i ģüsninüŋ mihmānı olmış / şeh ismāʿíl anuŋ ķurbānı olmış 

 şehādet [1]  

1. şehitlik, şehit olma; Allah yolunda, milli ve manevi değerler uğrunda canını feda etme. 

K16/22 budunuŋ pír ü ŝıbyānı severler ceng-i aʿdāyı / demi gelse şehādetden geyerler al ķaftānı 

şehādet ķanı [2] şehit düşen kimsenin vücudundan akan kan. 

M2/V/5 şehādet ķanına ġarķ eylemiş gül gibi endāmın / bu gül-gūní libāsın geymiş itmiş cenneti meʾvā 

M3/III/5 ţāhir oldı şehādet ķanı mānend-i şafaķ / şems-i rūģı ʿayn-ı ʿālemden šulındı nā-gehān 

2. bir şeyin gerçekliğini tasdik etme, ikrar. 

şehādet itmek [1]  

1. ikrar vermek. 

Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

1.1. ikrar vermek║şahitlik etmek, tanıklık yapmak. 

Ş2/303 daĥı vardur períler bí-nihāyet / ider mi görmeyen şāhid şehādet 

 şeh-bāz [10]  

1. beyaz ve iri doğan║doğan. 

G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 

Ş2/39 ne deŋlü ķılsa dil şeh-bāzı pervāz / virimez evc-i evŝāfından āvāz 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

şeh-bāz-ı ķattāl [1] alıcı doğan║Şuride Ahmed‟in bakışı. 

Ş2/131 olupdur ġamzesi şeh-bāz-ı ķattāl / iki ŝaf kirpügi aŋa per ü bāl 

şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār [1] kararsız, durduğu yerde duramayan ömür doğanı. 

G137/3 irişür bir dem ki mürġ-i cānuŋı ŝayd eyleyüp / nā-gehān şeh-bāz-ı ʿömr-i bí-ķarār elden gider 

şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķ [1] âşığın ruh doğanı; âşığın doğana benzeyen ruhu. 

G117/3 ķayd-ı ġam-ı cihāndan alup dest-i ʿışķ ile / şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķı uçmaġa ŝaldılar 

1.1. doğan║ yaradılışında avcılık olan║yiğit, bahadır. 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 
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G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān [1] yuvası Allah‟ın yardımı olan doğan/yiğit║Yavuz Sultan Selim. 

K2/19 nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān yaʿní hümā-yı salšanat / ģākim-i ʿālí-himem şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān 

şeh-bāz-ı rūzgār [1] zamanın doğanı/yiğidi. 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yil gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

2. Şehzade Mustafa‟nın sünnet düğünündeki havai fişek ustası. 

M6/VI/6 yaķardı odlara āteş işini şeh-bāz / niteki ʿāşıķını bir nigār-ı mest-i ġurūr 

 şeh-bāzlıķ [1] doğanlık║yiğitlik. 

K28/33 kendüye şeh-bāzlıķ irś ile itdi intiķāl / mūcib-i derd ü melāl oldı bu ģāl-i müśbeti 

 şehenşāh, şehenşeh [1] padişahlar padişahı. 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

şehenşāh-ı fenā [1] fena (mülkünün) padişahlar padişahı; Allah yolunda varlığını yok edenlerin, 

kendini yok görenlerin önde geleni║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

şehenşāh-ı cihān [1] cihanın padişahlar padişahı, cihanın en büyük padişahı║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

Ş2/32 şehenşāh-ı cihān ü ţıll-i raģmān / emírü‟l-müʾminín sulšān süleymān 

 şehíd [1] Allah yolunda ölen kimse, şehit. 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

şehíd itmek [1] şehit etmek, şehit düşürmek. 

M3/II/9 ol maģalde el öperken āl ile itdi şehíd / kāfirüŋ elçisi adına gelüp bir ehl-i nār 

şehíd olmaķ [3] şehit olmak, şehit düşmek. 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

şehíd olanlara gökden nūr iner [1] “şehitlerin üstüne gökten nur yağar”. 

K12/11 şehíd olanlara gūyā ki nūr iner gökden / irişse lāleler üzre şuʿā-ı şems-i ēuģā 

şehíd-i ʿışķ [2] aşk şehidi. 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 
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şehíd-i ʿışķ-ı dil-ber [1] güzel sevgilinin aşkının şehidi. 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

şehíd-i şāhid-i ʿışķ olmaķ [1] aşk güzelinin şehidi olmak, aşk yolunda ölmek. 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

 şeh-per [3] uzun ve gösterişli kanat. 

K8/13 gün gibi aķ ŝancaġınuŋ göklere irmiş başı / bir ʿaţímü‟ş-şān melekdür nūrdandur şeh-peri 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

şeh-per-i ʿanķā-yı ķāf [1] Kaf Dağı‟nın ankasının kanadı. 

M21/III/2 şeh-per-i ʿanķā-yı ķāfuŋ ʿaynıdur sorġucumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

şeh-per açmaķ [2] kanat açmak, uçmaya hazırlanmak. 

K17/16 nuŝreti kūhsārınuŋ şeh-bāzıdur gūyā hemān / mürġ-i aʿdāyı görüp her dem açar şeh-per livā 

G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

 şehr [] şehir. 

K5/44 hezār ķalʿası ile hezār şehri ile / budun vilāyetin açdı o ġāzíler ĥānı 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nitekim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

K26/16 enín ü nāle vü efġān ile ŝabāģa degin / kilābı şehrüŋ olur mušribān-ı bezm-i belā 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

M34/V/1 allāh bilür bir daĥı bu şehre gelem mi / gitdüm sefere ʿālem-i ġurbetde ķalam mı 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

Ş1/14 diríġā bir hilāl-ebrū períveş / ŝalupdur ʿaķlumuŋ şehrine āteş 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

G149/1 şehrine gitdi seferden o ķamer-šalʿatümüz / meded eyvāy meded döndi bizüm devletümüz 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

G178/6 dünyāda bir beden ki anuŋ ʿışķı olmaya / bir şehre beŋzer ol şeh-i ʿālem-penāhsuz 

G193/1 bir melek sevdüm ki şehr içre bugün mümtāz imiş / lebleri mey-gūn sözi efsūn gözi ġammāz imiş 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

G314/3 cihānuŋ yüzi ŝuyı şehrümüzde māh-rūlerdür / ģüseyn-i kerbelā ģaķķı ķamusından ģasensin sen 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 
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G325/1 gelelden şehrine ģaţţ itdüm ol māh-ı mükerremden / yirine geldi cānum ölmiş idüm ġuŝŝa vü ġamdan 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

G372/4 ŝafā vü źevķ ile cānum yirine geldi hemān / sefer çeküp geleli şehrine o meh-pāre 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G491/2 gözüme encümce gelmez şehrümüz meh-rūleri / ben seni sevdüm seni ey māh-ı tābānum seni 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

║İstanbul. 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 

Ş2/97 ne şehr ol kim anuŋ her beyti maʿmūr / ķuŝūrın bildi cennetden görüp ģūr 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

Ş2/120 bu şehr içre daĥı var niçe maģbūb / cihāna her biri cān gibi merġūb 

Ş2/244 daĥı şehr içre var iki ķamer-fer / ki hem-ŝanʿatleridür pāreciler 

║Edirne. 

Ş1/59 šururken edrine şehrinde maģzūn / gelüp bir āfitāb-ı rubʿ-ı meskūn 

Ş1/77 ki cümle kāʾināt içinde aŝlā / bulınmaz edrine şehrine hem-tā 

Ş1/78 erenler yiri arslanlar yataġı / ķadímí şehr ġāzíler ocaġı 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

Ş1/127 bu şehrüŋ dil-ber-i raʿnāsı çoķdur / güzellikde ķamunuŋ miśli yoķdur 

Ş1/196 bu şehrüŋ ĥūbına yoķdur nihāyet / gözüm gördigine itdüm şehādet 

şehr-i ʿadem [1] yokluk şehri. 

G503/1 yoġ olmayan var olmaz ey sāye-i ilāhí / şehr-i ʿademde yoķlar dervíşi pādişāhı 

şehr-i cemāl [1] güzellik şehri. 

G96/2 meh-i nev gibi nūrın andan alur sāger-i çeşmüm / bugün şehr-i cemāl içinde bir ĥurşíd-i raĥşāndur 

şehr-i dehr [1] dünya şehri. 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

şehr-i dil [1] gönül şehri. 



1546 
 

M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

şehr-i faĥrü‟l-enbiyā [1] nebilerin medar-ı iftiharının şehri║Medine. 

M15/VII/3 ey resūlüŋ türbesi ey şehr-i faĥrü‟l-enbiyā / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

şehr-i fażl(ı) [1] fazilet(inin) şehri. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

şehr-i fenā [2] fena şehri; yokluğa erme şehri.  

G146/2 eglence fikr-i vuŝlat ü ġamdur nedímümüz / hem-dem ola belā vü şehr-i fenādur diyārumuz 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

şehr-i ģüsn [2] güzellik şehri. 

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe ģasret olan ehl-i naţar 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

şehr-i istanbul [1] İstanbul şehri, Osmanlı‟nın payitahtı. 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

şehr-i ʿişret-ābād [1] işreti/âlemi çok olan şehir║İstanbul. 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

şehr-i meşhūr [1] meşhur şehir║İstanbul. Tanıkta “şehr” kelimesinin “ay” anlamına gönderme 

vardır. 

Ş2/104 seʿādet māhıdur bu şehr-i meşhūr / şeref göginde aŋa hāledür sūr 

şehr-i revān [2] Revan şehri. 

M14/III/2 bozdılar eyvān-ı keyvānın olanın yaķdılar / naķşivānın yıķdılar şehr-i revānın yaķdılar 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

şehr-i şām [2] Şam şehri. 

G236/1 bir gün öŋürdi māh gibi şehr-i şāma gel / seyr eyle bāġ-ı cenneti dārü‟s-selāma gel 

G236/4 bāl ü per aç hilāl gibi şehr-i şāmdan / irgür nigāra nāmemi var ey ģamāme gel 

şehr-i şehādet [1] şehadet şehri. 

M21/II/1 diller almaġ iledür cānān gibi ʿunvānumuz / dem-be-dem şehr-i şehādetden yacanmaz cānumuz 

şehr-i yār [1] sevgilinin şehri. 

G447/6 efġān ile biri biri ardınca dūd-ı āh / ʿazm itdi şehr-i yāra bugün kārbān gibi 

şehr ucı [1] şehrin sınırı, şehir kapısı. 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 
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 şehr-engíz [3] bir yerin güzellerini ve güzelliklerini anlatan mesnevi nazım formuyla 

yazılmış şiir; şehrengiz. 

Ş1/70 güzellik milketine server itdüm / bu şehr-engízde ser-defter itdüm 

Ş1/203 bu şehr-engízümüŋ aķrānı yoķdur / mesíģí sözlerinüŋ cānı yoķdur 

Ş1/215 anuŋ ʿömr-i ʿazízi nādir olsun / bu şehr-engíz gibi āĥir olsun 

 şehriyār [1] hükümdar, padişah. 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyār 

şehriyār-ı írān [1] İran şehriyarı║Elkas Mirza. 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 

 şeh-süvār [5] at binmekte çok maharetli ve şan sahibi olan kimse. 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

G146/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / geçse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G187/3 yollarda ķalur atı izi gibi gözlerüm / gitse semend-i nāz ile ol şeh-süvārumuz 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārum öŋümce yayan çıķa 

şekāvet [1] kemlik, kötülük, haramzadelik. 

M9/VI/4 yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

 şeker, şekker [3] şeker kamışı ve şeker pancarı gibi bitkilerin özsularından elde edilen 

tatlı besin maddesi. 

G301/4 şekkere ķonmış ķarınca leşkeridür fi‟l-meśel / nāmede ĥašš-ı şerífüŋ ey süleymān-ı zemān 

1.1. şekerle hazırlanan lokum, akide gibi tatlıların ortak adı. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

Ş2/178 biri ģalvācıbaşı-oġlı dil-ber / sözi şekker dehānı dürc-i gevher 

şekker-i medģ [2] övgü şekeri║ağzı tatlandıran övgü. 

K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

şekker-i mükerrer [1] iki kere kaynatılarak saflaştırılmış şeker, halis şeker. 

G65/2 šurmaz tesellí eyler cānānum ayrulurken / acı gelür ölümden bu şekker-i mükerrer 

şeker olmaķ [1] çok tatlı gelmek. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

şeker sözlü [7] tatlı sözlü, tatlı söz söyleyen, tatlı dilli. 
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M42/I/2 sen idüŋ şehr-i dilde pādişāhum sevdügüm māhum / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/III/2 ŝaķın göŋli gibi āhını alma ʿāşıķ-ı zāruŋ / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/IV/2 ķaraŋudur gözüme cümle ʿālem dāʾimā sensüz / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/V/2 güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VI/2 işidenden ıraġ olsun ne müşkil derd olur fürķat / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

şeker-leb [2] şeker dudaklı; dudakları şeker gibi tatlı olan (güzel/sevgili). 

Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

 şekl [3] görüntü, şekil, suret. 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

şekl-i ādem [1] insan şeklinde, insan suretinde. 

M42/V/2güzellerde naţírüŋ yoķ períveş şekl-i ādemsin / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

şekl-i āh [1] ahın şekli. 

G235/4 şekl-i āhı şāh-rāh-ı menzil-i maķŝūd idüp / sālik-i ʿışķ-ı ģaķíkí ol šaríķ-i āha gel 

şekl-i mā-sivā [1] masivanın şekli. 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zínhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

şekl-i nílūfer [1] nilüfer çiçeğinin şekli/görüntüsü. 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / niteki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

şekl-i ridā [1] ridanın şekli. 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-i pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

şekl-i ŝadef [1] istiridye şekli. 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

şekl-i şihāb [1] kuyruklu yıldızın şekli. 

K17/24 ķırmızı pervāzıdur sürĥ-i şafaķ encüm sipāh / heykeli şekl-i şihāb ü māh-ı nevdür ser-livā 

şekl-i źü‟l-feķār [1] Zülfikar‟ın şekli. 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

 şeklā [1] şeklen, görüntüsü bakımından. 

K12/8 görüŋ ki ʿarʿar-ı mínū ʿaŝā-yı mūsāveş / ʿadūya ķarşu yılan dillü nízedür şeklā 
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 şemʿ [10] mum. 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G91/4 hem-dem oldı şemʿ ile pervāne geydi bir nemed / kerbelāda dāġ yaķmış ŝanki rūm ebdālidür 

G98/2 vücūduŋ şemʿini ŝaķın hevāŋ ile söyündürme / dem-i ĥavf ü recāsı ādemüŋ ŝoŋındaġı demdür 

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıķ olan şemʿ gibi / kendüyi ŝoģbet-i cānāna sezāvār idimez 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

G488/3 aġlayan şemʿ gibi ŝoģbet-i cānāna irer / ey perí aķça ile bulınur ādem cānı 

şemʿ-i bezm-i cān [1] can meclisinin mumu. 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

şemʿ-i bezm-i raģmāní [1] ilahi meclisin mumu. 

K23/9 muŝāhib olmadı ehl-i hevāya ʿömrinde / vücūdı oldı anuŋ şemʿ-i bezm-i raģmāní 

şemʿ-i bezm-ārā [3] meclisi süsleyen mum. 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G419/6 ehl-i ʿışķa şemʿ-i bezm-ārā yiter rūşen delíl / başını kesseŋ dimez rāzını ķašʿā kimseye 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 

şemʿ-i cemāl [2] güzel yüzün mumu; mum gibi ışık saçan güzel yüz. 

M41/IV/1 beŋzer ol pervāneye ĥālüŋ ki şevķ ile revān / cān atup şemʿ-i cemālüŋde küyinmiş nā-gehān 

G299/3 sünbül-i hindí degül pervānelerdür gūyā / gördiler şemʿ-i cemālüŋ virdiler şevķ ile cān 

şemʿ-i hidāyet [1] hidayet mumu. 

G320/4 her gice ĥayālüŋle ey şemʿ-i hidāyet / gün gibi benüm göŋlüm evin rūşen idersin 

şemʿ-i kāfūr, şemʿ-i kāfūrí [3] kafurdan yapılmış mum. 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

şems-i ruĥ(ı) <MÇ‟de şems-i rūģ> [1] yüz(ünün) güneşi; güneş gibi nurlu yüz(ü). 

M3/III/5 ţāhir oldı şehādet ķanı mānend-i şafaķ / şems-i ruĥı ʿayn-ı ʿālemden šulındı nā-gehān 

şemʿ-i ruĥsār [1] yanak/yüz mumu; muma benzeyen ışıl ışıl yüz/yanak. 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 
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şemʿ-i rūşen [2] ışıl ışıl yanan mum║ışıl ışıl yanan muma benzeyen sevgili. 

Ş1/51 ŝaķınmazdı müdām ol şemʿ-i rūşen / cihānda kendüyi ehl-i hevādan 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

şemʿ-i şebistān [2] geceyi aydınlatan mum. 

K15/30 iģtirām ile günüŋ günden yig olsun dāʾimā / nitekim şāma ola şemʿ-i şebistān zer livā 

G459/6 göŋül alçaķlıġın idüp gelmedi ol meh-liķā / bezmümüzde dün gice şemʿ-i şebistān olmadı 

şemʿ-i şihāb [1] kuyruklu yıldız mumu; muma benzeyen kuyruklu yıldız. 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

şemʿ-i vücūdın söyindürmek [1] (birinin) vücut mumunu söndürmek║varlığını ortadan kaldırmak. 

K25/29 mihr-i kemāli şemʿ-i vücūdın söyindürür / her kim baş egmez ise meh-i nev gibi meger 

şemʿ ile oķımaķ [1] mumla davet etmek. 

M6/I/3 nücūm ile bile aĥşamlamaġa cümle sürūş / oķıdı şemʿ-i şihāb ile māh-ı tābānı 

 şems [6] güneş. 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

K8/25 pādişāhum sāyeveş ĥāk ile yeksān it hemān / gün šoġusından gelen şems ise olma müşterí 

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

M13/I/2 olmasa şemsüŋ mürebbāsı nebātāt-ı cihān / olmaz idi berg ü bār ü míve anlardan ʿıyān 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

  .yüz║(Şems=güneş=) شمس .1.1

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

şems-i ʿadl(i) [1] (Yavuz Sultan Selim‟in) adalet(inin) güneşi. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

şems-i cemāl [6] yüz güneşi; güneş gibi parlak ve güzel yüz. 

K7/32 gördüm ol şems-i cemālini getürdüm ŝalavāt / geldi yüz šutdı aġarmaġa seʿādet seģeri 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋız rūy-i celāle maţharüm 

G411/3 nice seyrān eyleyem şems-i cemālin ol mehüŋ / perdedür eşk-i revānum díde-i giryānuma 

G483/4 şems-i cemālüŋe baķımaz kimse ey perí / zírā ki bí-baŝíret ider ʿayn-ı ʿāķili 

şems-i cihān [15]  



1551 
 

1.1. cihanın güneşi; güneş. 

K25/33 ditrer yanuŋda şems-i cihān sūĥteŋ gibi / ey maşrıķ-ı meʿārif ü ey mašlaʿ-ı hüner 

K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

1.2. cihan güneşi; yüzü güneşe benzeyen, dünyaya ışık saçan güzel/sevgili. 

M27/V/2 bu hercāyílıġ umılmazdı ol şems-i cihānumdan / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

G256/3 bu nice cism-i lašíf olur eyā şems-i cihān / ķısķanur kendü gözinden baķımaz cismüŋe cām 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G442/1 gözüme ķarşu çıķup gitdüŋ o gün āh gibi / ķande aĥşamladuŋ ey şems-i cihān māh gibi 

G460/1 o gün ki vaģdetümüz var idi ne ĥoş dem idi / ŝaġumda şems-i cihānum ŝolumda sāyem idi 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

şems-i ēuģā [7] güneşin en parlak olduğu ve dünyayı en iyi aydınlattığı zaman olan kuşluk 

vaktinin güneşi. 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

K26/8 semāda gird-i seģābuŋ içine girdi hemān / görüp çenāruŋ eli düşdigini şems-i ēuģā 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

G7/3 ķılmayan envārını şems-i ēuģāveş ķol ķanād / ģażret-i ísā gibi bālāya olmaz āşinā 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

1.1. kuşluk güneşi║sevgili.  

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

G5/2 leyletü‟l-ķadrüŋ sevādıdur libāsuŋ fi‟l-meśel / ŝubģ-ı ŝādıķdur cemālüŋ ŝanki ey şems-i ēuģā 

şems-i hidāyet [2] hidayet güneşi. 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

║Şehzade Mehmed. 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

şems-i hüdā [1] hidayet güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/15 ŝāģib-i seyf ü ķalem şems-i hüdā ţıll-i ĥudā / maʿden-i lušf ü kerem şāhlaruŋ nāmveri 
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K12/16 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe şems-i hüdā vü ţıll-i ĥudā 

şems-i iģsān [1] ihsan güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/37 muģammed ümmeti üstinden ırmasun mevlā / o ʿadl ü dād ü kerem issi şems-i iģsānı 

şems-i raģmet [1] rahmet güneşi. 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

şems-i raģmet mašlaʿı [1] rahmet güneşinin ufku║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/10 şems-i raģmet mašlaʿı lušf ü mürüvvet menbaʿı / baģr-i naţmuŋ gevheri ʿilm-i ledünní maţharı 

şems-i seʿādet [1] saadet güneşi. 

║sevgili. 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-i cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

║Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Ahmet. 

Ş1/145 adı aģmeddür ol şems-i seʿādet / faķíre eylemez emmā şefāʿat 

şems-i vilāyet [1] devletin güneşi║velilik güneşi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/21 neye uzatsa eli irişür bi-ʿavni‟llāh / cihānda şems-i vilāyetdür ol kerem kānı 

şems-i vücūd [1] (İbrahim Paşa‟nın) vücudu/zâtı güneşi. 

K28/16 güldi açıldı anuŋ şems-i vücūdından cihān / istedügümüz güni virdi bize ģaķ ģażreti 

şems ü ķamer [1] güneş ve ay. 

M1/V/5 ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle / şems ü ķamerden ol bārí ĥālí 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

 şemse [1] eski süsleme sanatlarında güneş şeklindeki motif. 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

 şemsí dül-bend [3] şemsî sarık. 

K15/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişdür şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

K17/9 bir süŋü boyınca görsem āfitābı ŝanuram / eylemişler şemsí dül-bendini ġāzíler livā 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

 şemşír [11] kılıç. 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

K17/28 ķāfa dek şemşírüŋ ile ʿālemi fetģ eyle kim / kūh-i nuŝretde ʿalem ķaldurdı şimdi her livā 

K17/31 ķullaruŋ ile bile çalışmaġa şemşírveş / başına geydi bu ģarb içre gümiş miġfer livā 
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K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

M3/I/7 elde şemşír ile ġāzíler alayı fi‟l-meśel / oldı aʿdā ʿaynına emvāc-ı deryā-yı cefā 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

şemşír-i āteş-bār [1] ateş yağdıran kılıç  Yahya‟nın şiirinin her bir mısraı. 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

şemşír-i belā [1] belâ kılıcı. 

G19/3 āh kim māniʿ olur ķatlüme her demde benüm / šaķılup yanuŋa yan baŝalı şemşír-i belā 

şemşír-i bürrān [1] keskin kılıç. 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

şemşír-i cān-şikār [1] canlar avlayan kılıç  demir hisar. 

K10/31 ģıfż itmege şeríʿati ezdād-ı fitneden / şemşír-i cān-şikāruŋı ķıldun demür ģiŝār 

şemşír-i celāl [1] celâl kılıcı  İbn-i Kemal‟in fetvası. 

K18/23 bir naŝíģat ķılıcı mürşid-i kāmildür kim / oldı fetvāsı fesād ehline şemşír-i celāl  

şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā [1] Allah‟ın kudret elinin kılıcı║Arslan Paşa. 

K30/2 bir ġażanfer-fer-hüner bir pür-mehābetdür kim ol / ellere şemşír-i dest-i ķudret-i mevlā imiş 

şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl [1] celâl sahibi Allah‟a duyulan aşkın kılıcı  tarikat Kaf‟ının ankası 

olan âşıkların kolu, kanadı. 

G171/2 ķol ķanad oldı bize şemşír-i ʿışķ-ı źü‟l-celāl / ʿaynı ile biz šaríķat ķāfınuŋ ʿanķāsıyuz 

şemşír-i šılısm [1] tılsım kılıcı  sevgilinin kaşları.  

G478/2 ne ģikmetdür bu kim ol nev-cüvānuŋ genc-i ģüsninde / ŝanasın iki şemşír-i šılısm olmış iki ķaşı 

şemşír-i yedu‟llāh [1] Allah‟ın elindeki kılıç. 

G143/1 her ġazālar ķılıcı ġāzíye hem-rāhuz biz / şāh-ı merdān gibi şemşír-i yedu‟llāhuz biz 

şemşírin ʿarşa aŝmaķ [1] kılıcını Arş‟a asmak║kahramanlıkta en üst seviyeye ulaşmak. 

K6/29 hilāl-i ʿíd gibi ʿarşa aŝdı şemşírin / ġażanferān-ı memālik-sitān-ı ʿośmāní 

 şen [1] sevinçli, mesrur, gönlü ferah. 

G234/1 gülşen-i cennete ey mest-i ilāhí şen gel / ķo diyār-ı elemi dār-ı ġamı evden gel 

şen itmek [2]  

1. şad etmek, abad etmek. 
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G320/5 yaģyā ķuluŋı şimdi kemāl-i keremüŋden / biŋ dürlü cefā vü ġamuŋ ile şen idersin 

2. açmak, ferahlatmak, şenlendirmek. 

K22/40 şen ider gülşen-i ķalbümi açar hemçü behār / ķılsa ĥurşíd-i ĥayāli dil ü cāna ĥalecān 

 şenlik [12] şen olma durumu, neşe, sevinç, mutluluk; ferahlık, safa. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

M1/V/7 dil gülşeninde ĥār-ı belādur / bir şenligüŋ kim ola melāli 

G10/5 maʿníde şenligi vardur bu dil-i rūşenümüŋ / göŋül eglencesi oldı ġamı efkārı baŋa 

G400/2 göŋlümüŋ eglencesidür cānumuŋ diŋlencesi / şenligüm olmaz benüm illā ġam-ı cānān ile 

1.1. şen olma durumu, neşe, sevinç, mutluluk║mamurluk. 

M7/I/5 kanı o dem ki şenligi var idi gülşenüŋ / saçın yolar şecer ķara çullar geyüp hemān 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

G234/3 göŋlümüz gülşeninüŋ şenligi olmaz sensüz / sen gel ey pertev-i envār-ı tecellā sen gel 

G431/3 gülmez ol ʿāşıķ ki ʿömri aġlamaġ ile geçe / şenligi olmaz ol iķlímüŋ ki ġam-perverd ola 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

 şerʿ [3] ilahi hükümler, şeriat. 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

Ş2/22 yaķaldan şerʿ ile rūşen çerāġı / eridi ehl-i küfrüŋ baġrı yaġı 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

şerʿ-i şeríf [1] mübarek şeriat║İslam şeriati. 

K33/9 pusulaŋ şerʿ-i şeríf oldı anuŋla ʿamel it / gösterür menzil-i maķŝūda saŋa rāh-ı ģasen 

 şerāb [4] şarap. 

K20/8 ģarāma göz dikicidür ģabāb-ı bāde gibi / şerāb içen kişinüŋ eyle başını pā-māl 

G163/6 şerābı ʿaynuŋa alma ģabāb-ı bāde gibi / ŝafā-yı dehri erenler begüm ŝafā bilimez 

G326/1 anuŋ ki ʿayn-ı šāʿati açıldı ĥˇābdan / göçdi fenā diyārına geçdi şerābdan 

G421/1 şerābı terk idüp ŝofí başuŋı virme ġavġāya / güzellerle ayaķ seyrānın eyle gel ķalašaya 

şerāb-ı ģikmet [1] hikmet şarabı. 

Ş2/59 dil-i bí-çāreme ʿālemde her ān / şerāb-ı ģikmetüŋle eyle dermān 

şerāb-ı ʿışķ [6] aşk şarabı. 

G136/2 himmetüŋle ŝındı göŋlüm gibi aʿdā leşkeri / ādemi cānā şerāb-ı ʿışķ ider ġāyet dilír 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 
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G504/6 šaríķ-i naţm ü neśrüŋ baģr ü berrüŋ pehlevānıyuz / şerāb-ı ʿışķ ile mestüz tehí olmaz bu meydān hey 

1.1. (birinin) aşk(ının) şarabı. 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G465/1 ireli baŋa şerāb-ı ʿışķuŋuŋ keyfiyeti / ne ġam-ı hicrānı fehm itdüm ne źevķ-i vuŝlatı 

şerāb-ı laʿl [1] şaraba benzeyen lâl gibi kırmızı dudak. 

Ş2/234 düşürür ayaġa pír ü cüvānı / şerāb-ı laʿli mest eyler cihānı 

şerāb-ı nāb [1] saf şarap  Yahya‟nın şiiri. 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

şerāb-ı nāz [3] naz şarabı. 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

G472/5 ŝanmaŋuz anı şerāb-ı nāz ile mestānedür / ŝarŝar ol serv-i semen-símāyı āhum ŝarŝarı 

şerāb-ı şevķ [1] şevk şarabı. 

K16/21 pür eyler kāʾinātı naʿresi ŝavt ü ŝadāsından / ġazā meydānını gözler şerāb-ı şevķ mestānı 

şerāb-ı vaŝl [1] vuslat(ı) şarabı. 

Ş2/167 ŝaçından oldı sevdāyí mizācum / şerāb-ı vaŝlıdur ancaķ ʿilācum 

şerāben šahūr [1] “tertemiz bir içki” (İnsan, 21). 

M7/VII/2 revzenler açılup aŋa dārü‟s-selāmdan / nūş itdügi müdām şerāben šahūr ola 

 şerār, şerāre [5] kıvılcım. 

K9/20 şerāre eyledi ĥalķ-ı cihānı müstaġraķ / ģaşrda nūr-ı ĥudā ŝanki ehl-i ímānı 

K34/3 raķŝ eyleme şerāre gibi ehl-i nār ile / devr eyle ʿarş-ı aʿţamı kerrūbiyān gibi 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

 şerbet çeşitli meyve, bitki ve çiçeklerin kök, yaprak, tohum ya da kabuklarına şeker 

katılarak elde edilen şurubun sulandırılmış hâli. 

şerbet-i firāvāní [1] çok çeşitli ve bol miktardaki şerbetler. 

K9/11 cinān içinde olan selsebíl gibi o dem / sebíl olmış idi şerbet-i firāvāní 

 şerbetci-zāde memi [1] Şerbetçizade Memi; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden 

biri. 
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Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

şeref bulmaķ [1] şeref kazanmak, müşerref olmak. 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-ı ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

 şerer [1] “şerāre”nin çoğulu; kıvılcımlar  gezegenler. 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

 şerģ açma, ayırma, yarma. 

şerģ itmek [6] etraflıca anlatmak, açmak, açıklamak.  

K18/5 nice şerģ idebilem ʿilm-i bedíʿin ki olur / manšıķ-ı vaŝf-ı beyānında dil-i nāšıķa lāl 

M3/V/11 ģaşre dek şerģ itmege ķādir degüldür dil dili / ķadrini ʿunvānını aģkāmını āśārını 

Ş2/283 yiridür aŋa dirsem bedr-i kāmil / beyān-ı ʿilmini şerģ idimez dil 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

G489/3 sūzumı şerģ eylesün şevķ ile bulduķça seni / aġlasun yansun yaķılsun şemʿ-i bezm-ārā beni 

 şerģa tendeki bıçak yarası, yarık, kesik. 

şerģa şerģa olmaķ [1] dilim dilim olmak, parça parça olmak. 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnum degül midür meftūģ 

 şeríʿat [5] Allah‟ın koyduğu ve peygamberleri aracılığıyla kullara tebliğ ettiği ilahi 

kanunlar, din║İslam şeriati. 

K10/31 ģıfż itmege şeríʿati ezdād-ı fitneden / şemşír-i cān-şikāruŋı ķıldun demür ģiŝār 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

K20/15 güneş gibi sen eger şarķa ġarba ʿazm itseŋ / şeríʿati ķoma ol seyf-i ķāšıʿı bile al 

K20/38 şeríʿatüŋ begi ehl-i šaríķatüŋ yegidür / duʿā-yı devletidür ĥalķa aģsenü‟l-aʿmāl 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

 şeríķ [1] ortak, eş. 

Ş2/10 şeríki yoķ odur her ŝunʿa ŝāniʿ / yiter mıķrāż-ı lā bürhān-ı ķāšıʿ 

 şerr [1] kötülük, fenalık, şer. 

G410/3 hey ne müşkildür ki şerrinden emín olmaġ içün / dost olmaķ lāzım ola düşmen-i bed-ĥˇāhuma 

 şeş altı. 

şeş cihāt, şeş cihet [2] altı yön; alt, üst, ön, arka, sağ ve sol║insan ruhunu sınırlayan/hapseden 

maddi âlem; dünya. 

M4/7 bu çār ʿunŝur ile geçüp şeş cihātdan / gel śıklet-i vücūdı götür kāʾinātdan  
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G507/6 bu ķubbede erenler hū didi hū işitdi / gūş itdi şeş cihetden peydā olan nidāyı 

 şeş-per [1] gürz, ucunda altı dilimli çıkıntısı olan topuz. 

K8/32 eksük olmasun ķızılbaşuŋ başından dāʾimā / dest-i şerʿ ile muģibb-i çār yārun şeş-peri 

şevķ-i meh-rūyān [1] ay yüzlülerin arzusu║ay yüzlülerin şavkı. 

G400/1 derdümüzden derdümüz yoķ ʿışķ-ı bí-pāyān ile / źevķümüz vardur ziyāde şevķ-i meh-rūyān ile 

şevķ-i sūr [1] (sünnet) düğün(ün)ün coşkusu. 

M6/VIII/8 bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

şevķe gelmek [1] vecde gelmek, istiğrak hâline kapılmak. 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

şevķinden ölmek [1] şiddetli arzudan ölecek hâle gelmek; çok fazla iştiyak duymak. 

G230/1 şevķümden ölürin yüzüŋi kim görem senüŋ / ʿarż-ı cemāl iderseŋ efendi kerem senüŋ 

 şevket [5]  

1. heybet, görkem, haşmet. 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

M8/VI/4 nücūm gibi cihān-díde vü mükerrem idi / vücūdı muģteşem ü şevketi muʿaţţam idi 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

şevket ile [3] heybetle, görkemle, haşmetle. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

K13/25 şevket ile devlet ü rifʿat maķāmında muķím / ģikmet ile ʿizzet ü raġbet mekānında mekín 

K15/12 rūz-i cemʿiyyetde manţūr-ı ülü‟l-ebŝār olur / şevket ile nitekim sulšān-ı baģr ü ber livā 

şevketi yaraşuķ [1] heybeti kendisine çok yakışan. 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

2. yüceltme. 

şevket-i dín-i resūl ü zínet-i ʿunvān (ile) [1] Resul‟un (=Hazreti Muhammed) dinini yücelterek ve 

şanla, iftiharla bezenmiş (hâlde). 

M18/IV/2 şevket-i dín-i resūl ü zínet-i ʿunvān ile 

3. saltanat, iktidar; itibar, şöhret, rağbet. 

Muk2/3 oķıdum şiʿr-i ĥayālíyi temām / ĥaylí dünyāda bugün şevketi var 

şeyāšín [1] “şeyšān”ın çoğulu, şeytanlar. 
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K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl  

 şeydā [4] aşkın coşkusuna kapılarak aklını kaybetmiş kimse, meczup, çılgın. 

K26/23 sürūd-ı serd ile görince çeng çalduġumı / didi baŋa gel e ey bí-nevā vü ey şeydā 

M30/V/1 beni yaģyā gibi yārāna temāşā ķıldı / derd-i ʿışķıyla be-nām eyledi şeydā ķıldı 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

G171/1 dostum aŝģāb-ı derdüŋ biz ebā derdāsıyuz / ĥaste-i yāruz maģabbet şehrinüŋ şeydāsıyuz 

şeydālıķ [1] aşkla aklını kaybetmiş olma hâli, mecnunluk, meczupluk. 

G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

 şeyĥ [2] bir tarikatin başı durumunda bulunan, dervişleri tarikat usullerine göre irşat 

icazetine sahip kimse.  

K20/11 yüzine baķma o şeyĥüŋ ki ĥalķ arasında / iderse ģalķa-i cemʿiyyetini dām-ı ricāl 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

şeyĥ-i bí-iźʿān [2] izansız şeyh. 

G36/6 defʿ-i mihr-i yārüm içün dāʾimā eyler duʿā / hey meded ol şeyĥ-i bí-iźʿān elinden el-ġıyāś 

G363/4 ehl-i ʿirfāna yetiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

şeyĥ-i feríd [1] biricik görülen şeyh. 

K29/17 bir emír-i pāk-dil dervíş-meşrebdür aŋa / degme bir şeyĥ-i feríd olmaz murādınca müríd 

şeyĥ-i ʿirfān [2] irfan şeyhi. 

K4/3 güneş gibi başına āsümānı tāc itmiş / kerāmet ile ŝanasın ki şeyĥ-i ʿirfāndur 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

şeyĥ-i kām-yāb [1] azametli şeyh, kudretli şeyh. 

G173/1 ne sulšānuz ne dervíşüz ne şeyĥ-i kām-yābuz biz / deminde ʿāşıķíne açılur söyler kitābuz biz 

şeyĥ-i köhen [1] ihtiyar şeyh. 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

şeyĥ-i pāk [1] mübarek şeyh. 

K27/11 bir şeyĥ-i pākdür ki żarāfetle kendüzin / bu kisvet-i emāret ile eyledi nihān 

şeyĥ-i siyeh-pūş [2] siyahlar giyen şeyh. 

K2/4 beŋzer ol şeyĥ-i siyeh-pūşa velāyet gösterüp / ayaġına aķıdur dünyāyı ŝu gibi hemān 

G446/4 minnet o mennāna kim şeyĥ-i siyeh-pūşumuz / ceźbe ŝalar ʿāleme kaʿbe-i ʿulyā gibi 

şeyĥ-i şehr [2] şehrin şeyhi. 

M19/I/4 taʿn itme şeyĥ-i şehre imām-ı yegāneye 
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G405/4 maķbūl olan duʿā gibi maķŝūda irmege / ey şeyĥ-i şehr baŋa bugün bir duʿā dile 

şeyĥ şiblí [1] Cüneyd-i Bağdâdî‟nin yetiştirdiği halifelerinden Türk-İslam mutasavvıfı 

Ebu Bekir Şiblî (ö.334/946). 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

şeyĥü‟l-islām [1] Osmanlı Devleti‟nde dinî kurumların, şeriat mahkemelerinin ve ilmiye 

sınıfının başı durumunda olan en yüksek mertebeli din adamı. 

K18/24 ʿilm ile zümre-i islāmuŋ o şeyĥü‟l-islām / ʿayn-ı maʿnāsını nūr ile ider māl-ā-māl 

şeyn kusur, ayıp, kabahat, günah, yaramaz şey; bir şeyi lekeleyip ayıplı hâle getirme. 

şeyn-i şeyšān [1] şeytanın lekelemesi, günaha sokması. 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

 şeyšān [5] şeytan, iblis. 

M14/IV/3 ol ĥarāmí eylemez kendüyi şeyšān gibi fāş / ĥaŝmını görüp ķaçan kimse ķaçan eyler ŝavaş 

Ş1/188 felek şimdi ķatı bí-ʿār olupdur / melek şeyšāna ĥıdmetkār olupdur 

G389/4 ʿayn-ı ʿuķbā seni şeyšān gibi bí-nūr eyler / kişinüŋ niyyeti dünyāda enāniyyet ise 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

şeyšānı ŝalavāt ile āvāre ķılmaķ [1] şeytanı salavatla savuşturmak. 

G513/2 ey dil aġyār ile gördükçe meģemmed şāhı / ŝalavāt ile ķıl āvāre hemān şeyšānı 

şeyšānlarını āvāre ķılmaķ [1] şeytanlarını aylak bırakmak. 

M1/III/9 ehl-i günāha ķarışmaz oldum / şeyšānlarumı āvāre ķıldum 

şeyšānlārını períşān eylemek [1] şeytanlarını başından savuşturmak. 

G322/1 tesbíģüŋi yaŋıldur ŝofí żararlu yārān / şeyšānlaruŋı bir bir eyle hemān períşān 

 şeyšāní [1] şeytanın yolunu tutan, şeytanın dinine mensup. 

G99/2 āb-dest almaz nemāza yüz yumaz ehl-i hevā / secde emrinde ʿinād iden kişi şeyšānídür 

şiʿār [2]  

1. içe giyilen kaftan  Kanuni Sultan Süleyman‟ın yumuşaklığı ve vefası. 

K12/20 nihāl-i ķaddi gibi himmeti bülend oldı / şiʿārı lušf ü vefādur diśārı cūd ü seĥā 

2. elbise, kaftan. 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

şiddet [1] sertlik, hiddet. 
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K26/15 eger başını ŝoķar ķollarını pír ü cüvān / ururlar arķasına şiddet ile ŝanki ʿaŝā 

 şifā [2]  

1. deva, derman. 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

K24/45 āfāt-ı rūģa ģüsn-i kelāmuŋ durur şifā / mirʾāt-ı ķalbe lušf-ı nihānuŋ durur cilā 

şifā virmek [1] şifa vermek, şifa bahşetmek, iyileştirmek. 

Ş1/73 bize ķıl ĥūblar vaŝfını taķrír / maríżü‟l-ķalb olanlara şifā vir 

şifā-yı rūģ olmaķ [1] ruha şifa olmak, ruha iyi gelmek. 

M38/II/1 söylese rūy-i celāl ile cilā-yı rūģ olur / derdmendine cefā ķılsa şifā-yı rūģ olur 

2. İbn-i Sina‟nın mantık ve nazari hikmete dair meşhur eseri eş-Şifâ. 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

 şihāb [2]  

1. akan yıldız, kayan yıldız. 

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

2. ateş topu. 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

 şikāf yarık, çatlak. 

şikāf itmek [1] yarmak. 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 

 şikār [3] 

1. avlanma. 

K10/1 ʿaţm eylese şikāra n‟ola şāh-ı kāmkār / şeh-bāz olan hemíşe olur māʾil-i şikār 

2. avlanan hayvan. 

K10/4 āhū-yı lālezāra virür šavşan uyĥusın / şāhuŋ şikārı olmaġ içün ŝavt-i cūybār 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

şikār eylemek, şikār itmek, şikār ķılmaķ [5] avlamak. 

K10/23 bir şāhdur ki furŝat ü nuŝret aŋa ķarín / bir bāzdur ki mürġ-ı seʿādet ķılur şikār 

1.1. avlamak║ele geçirmek, fethetmek. 

K10/44 bāz-ı nücūm-ŝayd gibi her seģer şehā / bu merġzār-ı dehri ķamu idesin şikār 

1.2. avlamak║kendine âşık etmek. 
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G61/4 ŝaff-ı müjeŋle şeh-per açar ŝanki şeh-bāz / ŝayyād-ı ġamzeŋ itmege dil mürġini şikār 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

G398/3 iki ŝaf müjgān ile açup ķanadın çeşm-i yār / cān ü dil mürġin şikār eyler iki şāhín ile 

1.2.1. avlamak║elde etmek, gönlünü çelmek. 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G434/6 hümā ise daĥı maʿşūķını şikār eyler / anuŋ ki āhı ile yaşı dām ü dāne ola 

şikār olmaķ [1] av olmak║kapılmak, pençesine düşmek. 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

şikār ehli [1] avcılar, padişahla birlikte avlanan kimseler. 

K10/12 şāhínlerini ŝalsa şikār ehli nā-gehān / eyler hevā yüzini ŝanasın ki ĥāl-dār 

şikāra gitmek [1] ava çıkmak. 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

 şikārgāh avlak. 

şikārgāh-ı ġazā [1] gaza avlağı║gaza meydanı. 

K10/20 sürse şikārgāh-ı ġazāya semendini / aʿdā ķaçar hemíşe öŋinde ġazālevār 

şikāyet ehli [1] şikâyeti olanlar, şikâyetçiler, müştekiler. 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

 şikāyet [1] hoşnutsuzluk, yakınma, sızlanma, feryat. 

G412/3 ķuluŋ şikāyetini diŋle kendüŋi şāhum / şerāb-ı nāz ile ĥˇāb-ı cefādan unutma 

şikāyet eylemek, şikāyet itmek [6] şikâyet etmek, hoşnutsuzluğunu dile getirmek, sızlanmak, 

yakınmak. 

M49/6 kime şikāyet ideyin şāh-ı cihāndur / devr-i zemāna 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G72/4 aġlayup senden saŋa nice şikāyet itmeyem / bendeŋe şāhum görinmezsin niçe dívān geçer 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G312/1 bilmezin kime şikāyet ideyin ol şāhdan / bendesine iltifāt itmez geçerken rāhdan 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

 şikāyetçi [2] davacı, müşteki║gammaz, kovlayıcı. 
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M5/II/2 ehl-i ģükme bir şikāyetçiden irişür ģicāb / gökdeki ĥurşíd olur bir pāre bulutdan nihān 

M5/IV/5 geldi iki ķāēí vü iki kirāmen kātibín / nā-bedíd oldı şikāyetçilerüm şeyšān-ŝıfāt 

 şikest kırık, kırılmış. 

şikest itmek [1] kırmak║inkisar vermek, hezimete uğratmak. 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

 şikeste [1] kırık║hastalıktan muzdarip, hastalıktan dökülen. 

K4/23 şikeste ĥasteye dārü‟ş-şifāsı gūşeleri / devā-yı ģikmete maʿnā yüzinde enbāndur 

 şimden girü [10] bundan sonra, bundan böyle, artık. 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

M44/I/2 gün gibi ģüsn ile bir şāh-ı cihāndār ol begüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/III/2 ķuluŋ olmaġa ķapuŋda çünki lāyıķ olmadum / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/IV/2 ola kim bir gün vire derdin viren dermānını / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/V/2 cevr ile bir miśli yoķ dil-dār imişsin sevdügüm / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VI/2 acıyup bir gün baŋa ĥavf itmedün allāhdan / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G497/2 isteyen şimden girü mülk-i ʿademde yoķlasun / bí-vücūd itdi dehānı gibi cānānum beni 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın [1] “bundan sonra dünyada ölsem de gam yemem.” 

G337/1 cānā bugünki ʿālemi dünyāya virmezin / şimden girü cihānda ölürsem ķayırmazın 

 şiʿr [26] şiir, nazım. 

G14/4 beytümde adum olmasa şiʿrüm oķınmasa / bir kimse aŋımazdı yanuŋda beni saŋa 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

G108/2 çekdügüm derdi bilürdi nālemi gūş eylese / ģālüme vāķıf olurdı oķısa dil-dār şiʿr 

G108/3 yārüŋ ebrūsı gibi baģr-i melāģat mevcidür / yaraşur olursa manţūr-i ülü‟l-ebŝār şiʿr 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

G108/5 ʿāşıķ-ı dívāneye dívānum oldı ģasb-i ģāl / ehl-i derdüŋ derdini eyler müdām işʿār şiʿr 

G108/6 bir lisān-ı ġaybdur gūyā anuŋ her mıŝraʿı / ʿālem-i maʿnādan eyler kendüyi iţhār şiʿr 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 
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G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

şiʿr-i cān-baĥş [2] can bahşeden şiir. 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

şiʿr-i cihān-sūz [1] cihanı yakan şiir; yakıcı şiir. 

G462/6 şiʿr-i cihān-sūzumı ĥaylí begendi ģabíb / söyledeni gör begüm söyleyeni ķo didi 

şiʿr-i dil-keş [1] gönlü çeken, güzel şiir. 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

şiʿr-i ģālet-engíz [1] hâlet koparan şiir. 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

şiʿr-i ĥayālí [1] Hayâlî‟nin şiirleri. 

Muk2/3 oķıdum şiʿr-i ĥayālíyi temām / ĥaylí dünyāda bugün şevketi var 

şiʿr-i lašíf [1] zevki ve ruhu okşayan ince, güzel şiir. 

G87/5 yaģyā ķulınuŋ ol şeh-i mülk-i seʿādete / şiʿr-i lašífi ʿaynı ile ʿarż-ı ģālidür 

şiʿr-i mümtāz [1] benzerlerinin arasından sıyrılan şiir. 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

şiʿr-i rengín [1] renkli, güzel, revnaklı şiir. 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

şiʿr-i ter [2] yeni şiir. 

K7/38 baŋa olaydı ĥayālíye olan ģörmetler / ģaķ bilür siģr-i ģelāl eyler idüm şiʿr-i teri 
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G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

şiʿr-i yaģyā [11] Yahya‟nın şiiri/şiirleri. 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yer yer turunc 

G56/7 şiʿr-i yaģyā gevher-i tíġ-i zebān-ı ģālidür / sözlerinüŋ ģāleti daʿvāsınuŋ maʿnāsı var 

G110/7 şiʿr-i yaģyāyı görüp ʿizzet ile ģörmet ile / fuŝaģā sellemehu‟llāhu müsellem didiler 

G114/7 oķusun bu şiʿr-i yaģyāyı bülend āvāz ile / bāde-i tevģíd ile anlar ki serĥoş oldılar 

G132/5 şiʿr-i yaģyāda meʿāní bir müsellem ĥūbdur / baģr-i naţmından geyüpdür āsümāní bir ģarír 

G298/7 şiʿr-i yaģyāya dil uzadursa cāhiller ne ġam / kim sözüŋ rūģını idrāk eylemez nā-dān olan 

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

G388/5 ŝubģ-ı ŝādıķ gibi ʿāşıķ mihrini iţhār idüp / şiʿr-i yaģyā gibi her dem sínesin çāk itmese 

G455/5 sözleri cānlar baġışlar bāreka‟llāhü‟l-kerím / şiʿr-i yaģyāyı gören nušķ-ı mesíģādur didi 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

Muk2/1 şiʿr-i yaģyāyı ne bilsün cehele / incedür ince durur ģikmeti var 

 şír aslan║cesur yiğit. 

şír-i erbāb-ı ġazā [1] gazilerin aslanı║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/8 şāh-ı merdān-ı vilāyet şír-i erbāb-ı ġazā / pír-i aŝģāb-ı šaríķat ʿālemüŋ gerçek eri 

şír-i ġazā [1] gazanın aslanı, gazada aslan kesilen║Mustafa Paşa. 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

şír-i ġurín [1], şír-i ġurrān [1] öfkeyle ve şiddetle kükreyen aslan, gürleyen aslan. 

K19/34 celāli yüzi olur ʿālim olanuŋ ġālib / mehābetüŋe n‟ola döymez ise şír-i ġurín 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

şír-i ĥudā [3] Allah‟ın aslanı║Hazreti Ali.  

K1/62 çün şír-i ĥudā āl-i ʿabā kān-ı seĥādur / nāmını ʿalínüŋ oķuruz ʿaynile aʿlā 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 

1.1. Allah‟ın aslanı║Hazreti Ali gibi yiğit║Kanuni Sultan Süleyman. 

K10/17 şír-i ĥudā peleng-i ġazā ģayder-i seĥā / efrāsiyāb-ı maʿreke cemşíd-i kārzār 

şír-i jiyān [1] kızgın, kükreyen aslan. 

G450/4 ĥoršūmı ile fíl gibidür ʿaceb degül / gümürdenürse niteki şír-i jiyān ķoçı 

şír-i ner [2] erkek aslan. 

M11/I/2 ĥaŝmumuzdan dönmezüz dünyāda şír-i ner gibi / dínümüzde kāmilüz aŝģāb-ı peyġamber gibi 

1.1. erkek aslan║cesur yiğit. 

G174/1 kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūna şír-i nerüz / ʿadū-yı düşmen-i dínüz vilāyet ehli erüz 
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1.1.1. erkek aslan║cesur yiğit║Elkas Mirza. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

 şírān “şír”in çoğulu; aslanlar. 

şírān-ı kūhsār [1] dağ aslanları. 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

[ayrıca bkz. ʻcāmiʿ-i şírān-ı cengʼ md.] 

 şirār [1] kıvılcım. 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān [1] gazilerin atlarının nallarının çıkardıkları kıvılcım. 

M3/I/5 her ġubār-ı maʿreke gūyā şeb-i yeldā idi / her şirār-ı naʿl-i esb-i ġāziyān necm-i hüdā 

şirār-ı nār-ı āh [1] ah ateşinin kıvılcımları. 

G112/1 şirār-ı nār-ı āhum ay ü gün gibi semāʿ eyler / meger kim sūz ile nāy-i fiġānum istimāʿ eyler 

 şírín [2] 

1. tatlı, ballı, leziz. Tanıkta Husrev‟in sevgilisi Şirin‟e de gönderme vardır. 

Ş1/174 biri gün gibi meşhūr adı ĥusrev / lebi şírín ü ebrūsı meh-i nev 

2. güzel, latif, hoşa giden. 

Ş1/76 zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní / bu resme ķıldı bu şírín beyānı 

 şírín-zebān [1] tatlı dilli (güzel/sevgili). 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

G415/4 ey niçe şírín-zebānlar ʿışķ ile olmış esír / ol şeh-i ĥūbānuma ol ĥusrev-i devrānuma 

 şirret şerirlik, kötülük, fesatlık. 

şirret-i şeyšān [1] şeytanın kötülüğü, fesatlığı. 

G203/4 rifʿatinden ĥalķı alçaġa çeker dest-i günāh / şirret-i şeyšānı diŋle ķıŝŝa-i ķārūna baķ 

 şirvān [1] İran‟a bağlı bir eyalet. 

şirvān ilinüŋ şír-i neri [1] Şirvan eyaletinin aslanı║Şirvan valisi Ellkas Mirza. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

 şitā [2] kış. 

K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

G126/3 ŝaçı aġarur ādemüŋ ķarlu taġa döner başı / ʿömri behārını anuŋ āĥir iden şitā gelür 

 şitāb acele, sürat, istical. 
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şitāb ķılmaķ [1] acele etmek, elini çabuk tutmak, hızlı davranmak. 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb 

 şíve [10]  

1. işve, cilve, naz, eda. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥālĥāl 

G29/1 ķanuma girdüŋ benüm gül-gūní kemĥālar geyüp / šurımazsın şíveden gül-berg-i raʿnālar geyüp 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

G60/5 nihāl-i ķāmetinüŋ mívesidür şívesi yārüŋ / bizi görmezlenür gūyā aramuzda ʿadāvet var 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

G371/4 nedür bu şíve bu ģālet o serv-ķāmetde / nedür bu ģüsn ü lešāfet o çeşm ü ebrūda 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

2. usul, üslup, tarz, tavır. 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

G285/1 söylesem her sözüme dil-ber ʿinād eyler benüm / ʿışķumı bu şíve ile müstezād eyler benüm 

şíve-i nāz ü ʿišāb [1] naz ve azarlama cilvesi. 

G100/1 cihāna sāķí-i cām-ı maģabbet laʿl-i nābuŋdur / ŝabā-yi nār-ı şevķüm şíve-i nāz ü ʿišābuŋdur 

şíve-i reftār [4] salınıştaki eda. 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M35/III/1 hilāl ebrūsına mecnūn olanı síne-çāk eyler / ölümlü ʿāşıķını şíve-i reftārı ĥāk eyler 

G10/2 ġayri maģbūblaruŋ leźźet-i güftārından / ĥoş gelür sevdügümüŋ şíve-i reftārı baŋa 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

şíve-i rindāne [1] rintçe eda. 

M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

şíve vü nāz [5] işve ve naz. 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G113/1 hezār şíve vü nāz ile ol ķara gözler / hezār yirde benüm gibi mübtelā gözle 

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

G305/5 intiţār ile hemān ey ĥaste-dil cānum çıķa / şíve vü nāz ile ol āfet çıķınca ĥāneden 

şívekār [3] çok işveli, nazlı, edalı olan (güzel/sevgili). 

M4/IV/5 bir müşrik-i maģabbet ider dāʾimā seni / dil-ber ki pür-ţarāfet ola şívekār ola 
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G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

G487/3 ben gidem gibi dār-ı dünyādan / daĥı ol şívekār gelmez mi 

şíven yas, matem; feryat, inleme. 

şíven itmek [1] inleyip feryat etmek. 

G234/2 mušribā ney gibi başdan ayaġa nāle olup / şívekārum ķapusında idelüm şíven gel 

 şol [19] şu; işaret sıfatı. 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

M5/II/3 şol mürāyí kim geçer maţlūmı ŝāģib-devlete / bir ʿalev olur dili nār-ı nifāķına hemān 

M7/V/6 kirpüklerümde ķanlu yaşumı gören benüm / şol ĥāra beŋzedür ki içinde ola rašab 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G11/1 şol cefā šaşı ki senden irişür ķat ķat baŋa / laʿlden ķıymetlüdür ey ĥˇāce-i behcet baŋa 

G36/3 ķāmetüm şol çeng-i bezm-ārā-yi miģnetdür benüm / mušrib-i ʿışķuŋ didi ey cān elinden el-ġıyāś 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

G121/3 bir nefesde iki ʿālem źevķini peydā ider / şol güneş yüzlüye kim bir māh-rū cānān olur 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

G140/1 öldi ĥāk oldı raķíb ol şeh ne sevdāsın çeker / şol kemān ebrūleri daĥı ķara yasın çeker 

G164/5 eylerüz bir gird-bād-ı ʿışķ-ı pāk ile semāʿ / şol ģabāba dönmişüz kim döndürür gird-ābumuz 

G197/4 kör olsa münāsibdür şol ʿayn-ı teʿalluķ kim / faķrı ile faĥr itmez eyler bu ġınādan ģaţţ 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G241/3 destmālinden anuŋ ķana boyanmışdur eli / şol dil-āver gibi kim biŋ ķan ider rūz-i ķıtāl 

G405/1 şol bí-bedel güzel ki ģasen dirler ad ile / şāh olsa mülk-i ģüsne n‟ola ʿadl ü dād ile 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

şol dem kim [1] şu zaman ki, ne zaman ki 

G399/1 şol dem kim ölem āh ile cismümde cān çıķa / bālāya merķadüm depesinden duĥān çıķa 

şol deŋlü [2] şu denli, şu derece 

K1/35 aģmedle aģad beynini bir mím ķılur farķ / şol deŋlü irüpdür aŋa ķurbiyyet-i mevlā 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

şol ki [2] şu kimse ki 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 

Muk2/2 ķušb-ı aķšāb sözini zírā / aŋladı şol ki ŝalāģiyyeti var 



1568 
 

şol kişi ki(m) [5] şu kimse ki 

K27/15 yanuŋda şol kişi ki seʿādetlere ire / beŋzer ʿušāride ki ide mihr ile ķırān 

G75/5 aķıdur ayaġına cümle vilāyet ĥalķın / ĥalķdan kaʿbe gibi şol kişi kim ʿuzlet ider 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G197/2 alçaķ görinür aŋa her dem felek-i ašlas / şol kişi ki ķılmışdur bir köhne ʿabādan ģaţţ 

G462/2 geldi bir āvāz-ı hū oldı cihān šopšolu / ʿışķ ile bu ķubbede şol kişi kim hū didi 

şol kimse ki(m) [2] şu kimse ki 

M4/III/5 bārān-ı miģnet evvel anuŋ başına yaġar / şol kimse kim büyüklene kūh-i girān gibi  

G479/3 irimez leylíye şol kimse ki mecnūn olmaz / ʿışķ yolında ķalur fikr ü firāset feresi 

şol zemān kim [1] … olacağı şu vakitte 

K33/4 gözlerüŋ maġunası yaşuŋ ile šolsa gerek / şol zemān kim šoġa rūģuŋ güneşi maġribden 

 şöhret herkesçe tanınıp bilinme, isim yapma, nam, ün. 

şöhreti olmaķ [1] şöhret sahibi olmak, meşhur olmak. 

G183/1 ʿaceb mi şehr-i fenā içre olsa şöhretümüz / bu naķd-i cān ile derd almaġ oldı ŝanʿatümüz 

 şöyle [9]  

1. şu şekilde. 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

2. öyle bir, öylesine, o denli. 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

G57/3 rūy-i celāli şöyle żaʿíf itdi ĥalķı kim / yanında āh ü nāleye kimüŋ mecāli var 

G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

G315/3 ne cefāyı ne cefā ideni iźʿān idesin / şöyle dívāne vü mestāne vü ģayrān olasın 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yetiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

şöyle kim vardur [1] “şu minval üzere ki”, “haber aldığıma göre”, “şöyle haber aldım ki”. 

K28/37 şādmān oldum ķulaġuma çalındı bu ĥaber / şöyle kim vardur baŋa geldi reʿāyet nevbeti 

 şu [4] şu. 

1. işaret sıfatı; -(A)n sıfat-fiil görevinde. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 



1569 
 

G251/4 benüm gözümden aķan ķan degül şu meydür kim / nigār nūş ider aġyārı ile anı müdām 

G112/7 görince nāme-i yāri ŝafādan raķŝ urur ey yaģyā / şu mevlāyí gibi kim şevķ-i nāy ile semāʿ eyler 

2. işaret zamiri. 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

şu bir [1] işte şu 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

şu dem(de) kim [2] şu vakit ki…, ne zaman ki … 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

G434/3 ŝabā gibi delürüp šaġlara düşer mecnūn / şu demde kim naţarı leylínüŋ yabana ola 

şu deŋlü [3] şu denli, şu derece. 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

Ş1/29 şu deŋlü māʾilem cürm ü tebāha / baŋa buġz itmeyen girer günāha 

G295/4 şu deŋlü ĥūn-ı dil aķıtdı çeşmüm / ciger ķanıyla šoldı reh-güźārum 

şu kim [9] şu kimse ki, -(A)n şu kimse. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

Ş1/126 o revzenler ki cemāl-i ĥūblardur / bilür anı şu kim ehl-i naţardur 

Ş1/208 şu kim ķadrin bile ʿāşıķlarınuŋ / yolında cān vire ŝādıķlarınuŋ 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

G243/3 bilmedi keyfiyyet-i esrārını ʿāşıķlaruŋ / cām-ı ʿışķ ile şu kim ser-mest ü lā-yaʿķil degül 

G378/5 beyt-i aģzānumuza gelmege efsūn eyler / şiʿr-i yaģyāyı şu kim oķıya cānānemüze 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

G500/3 āĥiret yolına ímān ile gitmiş gibidür / rāh-ı kūyuŋda şu kim eyleye hem-rāh seni 

şu kimsene ki [1] şu kimse ki, -(A)n şu kimse. 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

şu kişi [1] şu kişi, -(A)n şu kişi.  

K27/28 çāk oldı ŝanmaŋ aġzını açup güler aŋa / fāĥir libās ile şu kişi k‟ola şādmān 

şular [1] şu kimseler. 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler 

 şuʿāʿ [2] parlak cisimlerden yayılan ışık hüzmeleri. 

M15/I/2 ʿayn-ı ʿuşşāķa gelürken nūr-ı źātuŋdan şuʿāʿ / ĥaylí müşkildür firāķ u infiŝāl ü inķıšāʿ 
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G322/6 seyr-i cemāl-i yāri idrāk ifāde itmez / perde olur şuʿāʿı mānend-i mihr-i raĥşān 

şuʿāʿ-ı āfitāb [1] güneş ışığının hüzmeleri. 

G104/2 şevķ ile źevķ itdiler gūyā şuʿāʿ-ı āfitāb / ŝanmaŋuz ķurı yire sürindiler ebdāllar 

şuʿā-ı lušf [1] lütuf hüzmesi║Kanuni Sultan Süleyman‟ın ihsanının ışık hüzmesi. 

K4/36 ŝabā-yı maʿdeletidür müfettiģü‟l-ebvāb / şuʿāʿ-ı lušfı cihāna delíl ü bürhāndur 

şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní [1] parlak güneşin hüzmeleri. 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yi allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

şuʿāʿ-ı tíġ [2] kılıcın parlaklığının hüzmeleri. 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

 şuʿarā [2] “şāʿir”in çoğulu; şairler. 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

 şuġl [1] iş, meşguliyet; eğlence. 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 

şuġl-i dünyā [1] dünya meşguliyeti; dünya eğlencesi. 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

 şuhūr “şehr”in çoğulu; aylar. 

şuhūr ü sinín [1] aylar ve yıllar. 

K19/54 yig ola baĥt-ı hümāyūn ile güni günden / niteki devr ide eyyām ile şuhūr ü sinín 

 şuʿle [1] alev, yalım║parıltı. 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

şuʿle-i şemʿ-i şebistān [1] geceyi aydınlatan mumun yalımı  ağaran saç. 

K29/3 şuʿle-i şemʿ-i şebistān gibi başumda benüm / ŝaçumı ķıldı ķara baĥtum cefā ile sefíd 

 şūríde çılgın, mecnun, meftun. 

şūríde aģmed [1] Şuride Ahmet. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri.  

Ş2/130 biri şūríde aģmed māh-peyker / dehānı şems içinde míme beŋzer 

 şūríde-ģāl [1] hâli perişan. 

K24/6 deryā-dil olanuŋ göz irişmez ķarasına / şūríde-ģāl oluben aķıt göŋli bir yaŋa 

 şükrāne [1] şükran nişanesi olarak verilen hediye║şükür kurbanı. 
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G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

 şükūfe [6] çiçek. 

K12/4 uzatdı her šarafa şāĥsārdan ašnāb / şükūfe ile şecer bārgāh-ı bí-hemtā 

K13/10 göreyin dirsen yed-i beyżā-yı mūsādan miśāl / aķ şükūfeyle nihāle nāţır ol ʿayne‟l-yaķín 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G245/5 şükūfe gibi erbāb-ı recā senden yaŋa baķsun / ġaríb ü nā-tüvāna mašlaʿ-ı ĥūrşíd-i iģsān ol 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

 şükūfehā “şükūfe”nin çoğulu; çiçekler. 

şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķ [1] Allah‟ın gül bahçesindeki çiçekler  kemal ehli. 

K20/7 ayaķlama ģaźer it bāġbān-ı ķudretden / şükūfehā-yı gülistān-ı ģaķdur ehl-i kemāl 

 şükür verdiği nimetler için Allah‟a hoşnutluğunu ve minnettarlığını ifade etme. 

şükür ĥudāya ki [5] “Allah‟a şükür ki”, “Allah‟a şükürler olsun ki”, “elhamdülillah”. 

K4/38 şükür ĥudāya ki eyyām-ı devletüŋde şehā / hünerde bendelerüŋ pehlevān-ı devrāndur 

K23/23 şükür ĥudāya ki bir ķulı pādişāhumuzuŋ / mušíʿi olana eyler bu deŋlü iģsānı 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 

 şürūʿ başlama, azmetme, kast etme, tedbir. 

şürūʿ itmek [1] karar vermek, niyetlenip girişmek, gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak. 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 
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3.6. -T/Š- 

 tā [5], tā ki [4] tā kim [6] 

1. kadar, dek. 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

2. –s(ı)n diye, -m(A)s(I) için. 

K24/4 seyr eyle ney gibi bu maķāmāt-ı ʿālemi / tā ire ŝuffa-i dil-i ġamnāküŋe ŝafā 

Ş2/86 uyandı sāķiyān-ı devr-i eyyām / ala tā ʿıyş ile eyyāmdan kām 

G326/4 cān virmek ile kūr idegör ʿayn-ı ʿunŝurı / maķŝūd çihresi açıla tā niķābdan 

K19/23 miśāl-i dāl ʿibādetde iki ķat ol kim / mezār-ı tírede tā kim ola gözüŋ aydın 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

Ş1/56 şefāʿat itmek ola diyü lāzım / melūl iken baŋa baķmazdı tā kim 

G20/1 kāşkí biŋ cānum olaydı benüm ey ġonce-leb / cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz ü şeb 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G434/1 ģabíbümi dilerin ģākim-i zemāne ola / mülāzim olmaġa tā kim baŋa behāne ola 

G481/3 keremüŋden beni nā-ģaķ yire öldür tā kim / rūz-ı maģşerde elümden ķomayam dāmenüŋi 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

tā ezelden [1] ezelden beri. 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

tā ģaşr olınca [2], tā ģaşre dek [1] mahşere kadar. 

K2/42 secdegāh olsun ķapusı kaʿbeveş tā ģaşre dek / vire göŋlinüŋ murādını ĥudā-yı müsteʿān 

K25/46 tā ģaşr olınca devlet ile muġtenem ide / ol źāt-i pāk-i ʿāliyesin ķādir-i ķader 

Ş1/71 anuŋ adına urdum söze bünyād / ola tā ģaşr olınca ĥayr ile yād 

tā ķıyāmet [2] kıyamete kadar. 

K28/39 tā ķıyāmet gün gibi günden güne olsun mezíd / ʿizzeti vü raġbeti vü nuŝreti vü şevketi 

M12/V/2 tā ķıyāmet ʿizzetüŋ pāyende vü ābād bād / bende-i maķbūl-i ģażret ide sulšānü‟l-ʿibād 

tā ölince [2] ölünceye kadar. 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

tā ser ü pā [1] baştan ayağa, tepeden tırnağa. 
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G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

tā ser ü pā nāle vü efġān olmaķ [1] baştan ayağa inilti ve feryat olmak║durmadan inleyip feryat 

etmek. 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

tā ŝubģa degin [1] ta sabaha kadar. 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

 taʿaccüb [1] şaşkınlık, hayret. 

Ş2/5 taʿaccüble gören dir anı her gāh / nişān-ı dest-i ķudret oldı allāh 

taʿaccüb eylemek, taʿaccüb itmek [2] şaşmak, hayret etmek. 

K26/19 bu ģāletine cihānuŋ taʿaccüb eyler iken / görindi gözüme bir pír-i ʿāķil ü dānā 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

 taʿāl taʿāl [1] “gel! gel!” 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

 šaʿām yemek. 

šaʿām-ı meʾkel [1] aşhanedeki yemekler. 

K4/22 šaʿām-ı meʾkeli cumhūr-ı šālibíne sebíl / kemíne suĥtesi şimdi mihr-i raĥşāndur 

 šāʿat [1] itaat, Allah‟a boyun eğme, ibadet. 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

šāʿat-i evlā [1] en makbul itaat. 

K30/22 güni günden yig ola nev-rūz-ı sulšāní gibi / ādeme ey dil duʿāsı šāʿat-i evlā imiş 

šāʿat-i mevlāda olmaķ [1] Allah‟a itaat üzere olmak. 

G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

 tāb ışık. 

tāb-ı mihr-i aʿţam [1] büyük güneşin ışığı; güneş ışığı. 

G325/2 seferden geldügi gün gördüm ol meh-rūyı bir pāre / ķararmış ʿayn-ı ʿāşıķ gibi tāb-ı mihr-i aʿţamdan 

 šabʿ [1] huy, karakter, mizaç, yaradılış. 

Ş2/110 ne ĥāŝıyyet virüpdür aŋa gerdūn / olur her serv-ķaddüŋ šabʿı mevzūn 

šabʿ-ı mevzūn [1] ölçülü, düzgün yaradılış. 

Ş2/14 olur ķadr ile merdüm dürr-i meknūn / virür idrāk-i pāk ü šabʿ-ı mevzūn 

šabʿı mevzūn [1] yaradılışı düzgün ve ölçülü (güzel/sevgili). 
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G383/2 senüŋ şāyed ki göŋlüŋden geçem ey šabʿı mevzūnum / revādur incelüp cism-i żaʿífüm bir ĥayāl olsa 

šabʿ-ı müstaķím [1] dosdoğru karakter; dürüstlük, namus. 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

 šabaķ [2] çukurca yayvan kap. 

K1/8 pírūze šabaķlarla šolup kevkeb-i dürrí / pāyine niśār olmaġa olmışdı müheyyā 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

 tābende [1] parlak, parlayan, ışık saçan. 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

 šabıl-bāz [2] at eyerine asılan, avda avcı kuşları çağırmak, savaşta askeri toplamak ve 

düşmana heybet salmak gibi maksatlarla kullanılan, alt kısmı kısa bir dümbeleğe benzeyen ve 

elle çalınan bir çeşit davul  Güneş. 

K9/33 semend-i ʿizz ü veķārıdur eblaķ-ı gerdūn / yiridür itse šabıl-bāz mihr-i raĥşānı 

Ş2/225 semendi çerĥ ü māh-ı nev rikābı / šabıl-bāz eylemişdür āfitābı 

 tābiʿ birinin hâkimiyeti altına giren, birine bağlanan. 

tābiʿ olmaķ [2] sığınıp hâkimiyeti altına girmek. 

K7/9 açalum şarķ ilini mihr-i cihān-tāb gibi / tābiʿ oldı bize şirvān ilinüŋ şír-i neri 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

 šabíb [5] doktor, hekim. 

G239/2 derd-i firāķa çāre bulınmaz mı ey šabíb / dil-berden ayru olalı ayruķsı oldı ģāl 

G247a/1 derdā ki aldı ayaġumı sāķí-i ecel / gel ey šabíbüm ayrılacak demler oldı gel 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

G433/3 bir serv-ķaddi sev ki miyānı kinār ola / gel bir šabíbe var ki saŋa çāresāz ola 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

šabíb-i cān [5] can tabibi║sevgili. 

G24/6 ol šabíb-i cāna ķılsaŋ derd-i ʿışķından süʾāl / ey göŋül şemşír-i bürrānı virür ķašʿí cevāb 

G217/3 dil-i bímāruma dermān olan derdüŋ durur her dem / iriş gel ey šabíb-i cān eger var ise dermānuŋ 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

G459/7 çāresüz ķaldum ölümlü ĥasteyem yaģyā gibi / ol šabíb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

šabíb-i cān ü dil, šabíb-i dil ü cān [3] canın ve gönlün tabibi║sevgili. 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G78/5 aŋa şādem kim cihānda ol šabíb-i cān ü dil / derdmendüŋ derdini arturmaġa dermān ider 
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G444/3 ey šabíb-i cān ü dil ʿışķuŋla bímār olalı / göŋlüme bir nesne ĥoş gelmez bu şeydālıķ gibi 

 taʿbír ifade, izah, anlatım, tarif. 

taʿbír olmaķ [1] ifade edilmek, tarif edilmek, hakkıyla anlatılmak. 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

 šabl [1] davul. 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

šabl ü ʿalem [1] davul ve sancak║saltanat alametleri. 

G441/4 derd ü ġamdur leşkerüm šabl ü ʿalem āh ü fiġān / ģaķ beni iķlím-i ʿışķa pādişāh itmiş gibi 

šabl ü naķāre [1] davul ve nakkare. 

K34/10 šabl ü naķāre gibi gümürdenme illere / āheste söyle sözlerüŋi nā-tüvān gibi 

 tāc [3] taç. 

1.1. hükümdar başlığı. 

Ş2/205 biri pírídür ol şāh-ı cüvān-baĥt / ķamer tāc oldı aŋa āsümān taĥt 

1.2. derviş serpuşu. 

G480/5 ŝofí-i ŝāfí kendüyi öldi müśābesinde ķor / tācı olur bi-ʿaynihi türbe-i ķabri künbedi 

1.3. kadın serpuşu║çiçeklerin dıştan ikinci halkasında yer alan yapraklar. 

G38/1 nev-bahār oldı çiçekler gibi sen de gözüŋ ac / geydiler ģavrā gibi envārdan başına tāc 

tāc-ı ʿaźāb [1] azap tacı; mahkûmların başlarına takılan bir çeşit işkence aleti olması 

muhtemeldir. 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

tāc-ı cemşíd-i cihān-díde [1] dünyayı görmüş Cemşid‟in tacı. 

G427/4 virmezüz köhne sifāl-i seg-i cānānemüzi / tāc-ı cemşíd-i cihān-díde ile cām-ı ceme 

tāc-ı le-ʿamrük [1] le-ʿamrük (=senin ömrüne yemin olsun) tacı (Hicr, 72). 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

tāc-ı seʿādet [1] saadet tacı, devlet tacı. 

G290/2 başumda tāc-ı seʿādet elümde cām-ı ŝafā / yanumda şāh-ı cihānum ķolumda şāhínüm 

tāc-ı ser olmaķ [1] baş tacı olmak║çok aziz tutulmak ve kıymet verilmek. 

K15/2 šutalum anı duʿā gibi el üstinde ʿazíz / evliyā vü aŝfiyāya oldı tāc-ı ser livā 

tāc-ı ser-i semā [1] gökyüzünün baş tacı. 

G167/2 kemter gedāsıyuz ķulıyuz şāh-ı ʿālemüz / tāc-ı ser-i semāyuz işiginde ĥākiyüz 
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tāc-ı şeh [1] hükümdar tacı. 

K19/3 ki ķašre ķašre ciger ķanıdur görinen laʿl / ilüŋ gözi yaşıdur tāc-ı şehde dürr-i śemín 

tāc-ı zer [3], tāc-ı zerrín [2] altın taç. 

1.1. sırmalı üsküf, altın üsküf. 

K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

1.2. sırmalı kadın serpuşu. 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

1.3. sancak alemi. 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 

K17/10 berķ uran tāc-ı zerrínüŋ pertevidür ŝanmaŋuz / ejdehā-yı heft-ser gibi ŝaçar āźer livā 

tāc ile ķabā, tāc ü ķabā [2]  

1. sarık ve cüppe. 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

2. hükümdar tacı ve kaftan. 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

 tācir ticaretle uğraşan kimse, tüccar. 

tācir olmaķ [1] ticaret yapmak, alıp satmak. 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

 tafŝíl bir şeyi bütün detaylarıyla açıklama. 

tafŝíl olmaķ [1] bütün detaylarıyla açıklanmak/anlatılmak. 

M6/IX/1 şükür ĥudāya ki tafŝíl olup ʿale‟l-icmāl / beyāż-ı nāmeme ĥāmem aķıtdı āb-ı zülāl 

 šaġ [14] dağ. 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

K16/36 ķaçurdı leşkerini šurmadı ser-leşker-i šaġí / ĥanāzírini sürdi šaġlara ĥınzír çobanı 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M12/II/4 ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitābı ile mānend-i duĥān / šaġlara šaġıldı cümle šaġiyān ü bāġiyān 

K25/6 šaġlardaġı maġaraya dönmiş mehābeti / olmış bir iki oŋmaduġa dāfiʿü‟l-mašar 
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G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

G117/1 mecnūn-ı ʿışķı lāle gibi šaġa ŝaldılar / hem šaġa hem benefşe gibi bāġa ŝaldılar 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

šaġlar gibi [2] dağlar misali. 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

G507/5 ʿışķ ile iŋleyenle šaġlar gibi iŋilde / şevķ ile gir semāʿa nāyí çalınca nāyı 

šaġ başı [1] dağ başı, dağların göğe yakın kısımları║dağ gibi yiğitlerin başları. 

K8/20 šaġ başında görinen şems-i ēuģādur ŝanasın / her celasun başı üstinde mücellā miġferi 

šaġ ile šaşı iŋletmek [1] dağı taşı inletmek. 

G151/5 šaġ ile šaşı ķıbāb-ı felegi iŋledürüz / ʿışķ ile tā ser ü pā nāle olan nāyuz biz 

šaġ u šaşı aġlatmaķ [1] dağı taşı ağlatmak. 

G268/2 cemāli şevķi ile ebr-i nev-behār gibi / yaķamı pārelesem šaġ u šaşı aġlatsam 

šaġa düşürmek [1] dağa düşürmek║aşkıyla divane etmek, yerinden yurdundan etmek, derbeder 

etmek. 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

šaġlar ķadar [1] dağlar kadar║çok fazla, haddinden fazla. 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

šaġlarca [2] dağlar kadar║çok fazla, haddinden fazla. 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

šaġlarca derdi olmaķ [2] dağlar kadar derdi olmak║çok fazla derdi olmak, haddinden fazla derdi 

olmak. 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

Ş1/58 çıķardı gök yüzine āh-ı serdüm / muģaŝŝal var idi šaġlarca derdüm 

 šaġılmaķ [13] dağılmak. 

1. toplu durumdayken birbirinden ayrılmak ve uzaklaşmak; intizamı bozulmak. 

K6/1 šutışdı āteşe sāzendeler neyistānı / šaġıldı ehl-i hevānuŋ gürūh-ı ʿiŝyānı 

M8/I/5 cināyet itmedi cāní gibi anuŋ cānı / boġuldı seyl-i belāya šaġıldı erkānı 
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2. –(y)(A) yayılmak║toplu durumdayken birbirinden ayrılmak ve uzaklaşmak; intizamı 

bozulmak. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šaġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M12/II/4 ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitābı ile mānend-i duĥān / šaġlara šaġıldı cümle šaġiyān ü bāġiyān 

3. savrulmak. 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

4. ortadan kalkmak, zail olmak. 

K23/29 šaġıldı fitne-i bāzār-ı āsümān ü zemín / güneş gibi felege irdi ʿadli mízānı 

5. yoğunluğu azalmak║rengi iyice açılmak. 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

6. dağıtılmak, ulaşmak. 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

7. bir yeri terketmek, ayağını kesmek. 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

8. toplu hâlde bulunulan bir yerden faaliyet bitince ayrılmak. 

M15/VI/1 cemʿ olurlar zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān / šaġılurlar ʿāķıbet mānend-i āh-ı ʿāşıķān 

9. zeval bulmak║gücünü ve etkisini kaybetmek. 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

 šaġıtmaķ [4] dağıtmak, toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya 

ayırmak; bir şeyin veya bir yerin düzenini, bütünlüğünü bozmak. 

K8/3 her biri bir yaŋa gitdi nitekim berg-i ĥazān / sürĥ-ser cemʿiyyetin šaġıtdı miģnet ŝarŝarı 

K6/12 bozıldı ģalķa-i bezm-i mey ile ŝoģbet-i ney / šaġıtdı şāh-ı vilāyet bu dām-ı noķŝānı 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

 šaġí eşkıya. 

šaġí vü bāġí [1], šaġiyān [1], šaġiyān ü bāġiyān [1] serkeş, asi, eşkıya güruhu║Safevi ordusu. 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M12/II/4 ŝarŝar-ı ķahr ü ʿitābı ile mānend-i duĥān / šaġlara šaġıldı cümle šaġiyān ü bāġiyān 

M14/II/1 döndi āhū gibi tersine yüzini nā-gehān / ġuŝŝa vü ġamdan delürdi šaġa düşdi šaġiyān 
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 šā-ģā [1] Kuran‟da yer alan hurûf-ı mukatta kombinasyonlarından biri ve bir surenin ismi 

(Taha, 1). 

K1/65 evŝāf-ı bedíʿüŋ gele mi ģadd-i beyāna / šā-ģā ile ģā-mím durur saŋa müsemmā 

 taĥfíf hafife alma. 

taĥfíf itmek [3] hafife almak, adamdan saymamak, itibar etmemek. 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

G475/1 görmeze urup geçer ʿayn-ı muʿāŝırlar bizi / ŝūretā taĥfíf iden maʿníde aġırlar bizi 

1.1. hafife almak, itibar etmemek║hafifletmek. 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

taĥfíf-i edāní [1] çok alçak ve bayağı kimselerin hafife alması. 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

 taģiyyāt “taģiyye”nin çoğulu; selamlar. 

taģiyyāt ola [1] “selamlar, hayırdualar olsun”. 

K1/69 biŋ biŋ ola çār emínüŋe taģiyyāt / aģkāmuŋı aģbābuŋ ile itdiler icrā 

taģiyyāt ile selām [1] “selamlar ve hayırdualar (olsun)”. 

M7/VII/8 cennetde aŋa menzil-i maģmūd ola maķām / rūģ-ı mübārekine taģiyyāt ile selām 

taģkír [1] aşağılama, hakaret, hor ve hakir duruma düşürme, zelil etme. 

M9/I/3 niçe cāníleri taģkír ile bí-cān itdüŋ / niçe dermāndelerüŋ derdine dermān itdüŋ 

 taģsín  

1. beğenme, takdir etme. 

taģsín olmaķ [1] beğenilmek, takdir edilmek. 

K19/48 cevāhir-i süĥene oldı fikretüŋ ŝarrāf / gerek ki ķıymetümüz biline olup taģsín 

2. aferin! bravo! 

taģsín aŋa ki [3] “o kimseye aferinler olsun ki”, “… yapan/eden kişiye bravo!” 

K34/25 taģsín aŋa ki daĥı derūnına girmedin / yapduġı evlerini yıķa kūdekān gibi 

M7/III/2 bu ejdehā-yı heft-sere olmadın ġıdā / taģsín aŋa ki āĥiretinüŋ ġamını yer 

G340/1 taģsín aŋa ki sevdügine mübtelā iken / bígāne ŝana aŋı gören āşinā iken 

 taĥta kalınca, düz ve enli biçilmiş kerestelerin yan yana eklenerek cilalanması yoluyla 

oluşturulan ve yüzeyi oyun, fal, remil gibi maksatlarla kullanılan levha. 

taĥta-i reml [1] remil tahtası, fal tahtası. 
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K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

 šāʾife [1] bölük, sınıf, topluluk. 

K31/16 raģmet ol šāʾifeye kim saŋa meʾmūr olalar / devlet ol leşkere kim źātuŋ ola rāh-nümā 

šāʾife-i maģcūb [1] mahçuplar topluluğu; çekingen, sıkılgan, mazlum ve boynu bükük 

kimselerden oluşan topluluk. 

G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

tāʾir-i ʿarş-āşiyān olmaķ [1] Arş‟ı yuva edinen bir kuş olmak║(öldükten sonra ruhu) yücelere 

erişmek. 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

šāʾir-i ķudsí [1] ilahi âlemin kuşu║melek. 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

šāʾir-i rūģ-ı revān [1] rûh-ı insânî kuşu; ruh kuşu. 

G446/5 šāʾir-i rūģ-ı revān bülbül-i ten-āşiyān / geldügi yire gider mihr-i mücellā gibi 

 šāķ [2]  

1. kemer. 

G252/3 miģrāb idinmiş ol ŝanemüŋ ķaşı šāķını / gāhí rükūʿ ider o ķaranfül gehí ķıyām 

šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh [1] mescid mihrabının kemeri. 

G473/7 yüzüŋdür cāmiʿ-i ģüsn ü ķaşuŋ mihrābıdur anuŋ / ki olur šāķ-ı mihrāb-ı maķām-ı secdegāh egri 

šāķ-ı sipihr-i ķıble [1] kıble göğünün? kemeri/mihrabı. 

G345/1 aĥşam nemāzını meh-i nev gökde ķılmadın / šāķ-ı sipihr-i ķıbleye ķarşu egilmedin 

2. kubbe. 

šāķ-ı ķaŝr [1] kasır kubbesi. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

šāķ-ı muʿanber [1] amberli/siyah kemer║dilberin kaşları. 

Ş2/170 iki ķaşı iki šāķ-ı muʿanber / cemāli şemsesi anda muŝavver 

3. kümbet. 

K32/3 kūh-ı ferhād gibi šaġlar aşup ebr-miśāl / ķaŝr-ı şírín gibi geçdük niçe kerre biŋ šāķ 

šāķ-ı muʿallā [1] yüce kümbet. 

Ş1/95 sipihre beŋzer ol šāķ-ı muʿallā / śevābitdür aŋa ehl-i temāşā 

 šāķat [2] dayanma gücü, mecal, derman. 
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Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yi cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

šāķat getürmek [1] dayanmak, güç yetirmek. 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

šāķati ķalmamaķ [1] mecali tükenmek. 

G413/4 açılmazsın bizümle gül gibi maģcūbsın ġāyet / benüm ĥod ģayretümden šāķatüm ķalmadı iķdāma 

šāķati olmamaķ [1] mecali olmamak. 

G131/2 šāķatüm yoķ kim duʿā-yı devletin işitdürem / görsem ol şāhı hemān ancaķ dehānum deprenür 

šāķati šāķ olmaķ [2] mecali tükenmek. 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

 taķāżā borçluyu alacak için sıkıştırma, talep etme, mecbur bırakma. 

taķāżā ķılmaķ [1] mecbur bırakmak, zorunlu kılmak. 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

 taķdír [1] olmasına Allah tarafından ezelde hükmedilen her şey, kader.  

Ş2/46 nitekim ģüsn ola ʿālemde fāʾiķ / ola tedbíri taķdíre muvāfıķ 

 šaķılmaķ [5] 

1. bir şeyin başka bir şey üzerine iliştirilmesi, tutturulması. 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā  

1.1. bir şeyin başka bir şey üzerine iliştirilmesi, tutturulması║yanında bulunmak, birlikte vakit 

geçirmek. 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

2. birlikte bulunmak, beraber vakit geçirmek║bir şeyin başka bir şey üzerine iliştirilmesi, 

tutturulması. 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

 taķsím kısımlara ayırma, paylaştırma, bölüştürme, dağıtma. 

taķsím itmek [1] pay etmek, bölüştürmek, dağıtmak. 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 
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taķsím olmaķ [1] paylaştırılmak, dağıtılmak. 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

 taķvā [3] Allah korkusu ile günahlardan ve haramlardan kaçınma. 

K28/23 şefķati şān-ı şerífinde nişān-ı imtiyāz / tevbe vü tevfíķ ile taķvāsı naŝŝ-ı nuŝreti 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

G247/6 nūr-ı ʿışķ ile söyindür āteş-i iŝyānuŋı / šāʿat-i mevlāda ol taķvāda ol aķvāda ol 

 šaķye [2] serpuş, takke. 

G428/1 çoķ sevdügüm ĥayālí eglencesin cihāna / taķyeŋ başuŋda beŋzer çemrenmiş āşiyāna 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

taķyeyi maymūn gibi başından yabana at [1] “(insanları taklit eden) şebeklerin yaptığı gibi takkeni 

başından çıkar, at”; “maymun gibi başından takkeyi çıkar at.” 

G428/5 yaģyā sözini esle ĥalkuŋ gülünci olma / maymūn gibi başuŋdan at taķyeŋi yabana 

 šaķyeci [1] takkeci, takke yapıp satan kimse. 

Ş2/217 ʿalídür biri šaķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

 šal [4]  

1. ağaç kolu, dal. 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

2. ağaç, fidan. 

G87/2 bār-ı ġam-ı firāķı ile ķaddümi benüm / dāl-i ĥamíde eyleyen ol servi šalıdur 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

 šalʿat [1] çehre, yüz; güzellik. 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

 šalaz [1] büyük ve kabarık dalga  Yahya‟nın divanının varakları. 

G311/8 ģaķíķatde šalazlar gibidür evrāķ-ı dívānum / meʿāní baģrini cūşa getürmüş bir ŝabāyem ben 

 šalazlandurmaķ [2]  

1.1. büyük ve kabarık dalgalarla dalgalandırmak║cuşa getirmek. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

1.2. büyük ve kabarık dalgalarla dalgalandırmak║(yüzü) kırış kırış etmek. 

G469/1 pírlikden çín çín oldı faķírüŋ peykeri / rūm deryāsın šalazlandurdı āhum ŝarŝarı 

 šalazlanmaķ [1] dalgalanmak. 
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G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

 šalazlu [1] kudurmuş, dalgalı. 

K6/30 maģall-i maʿrekede aķ ʿamāmeler ŝarınup / šalazlu baģre döner leşker-i firāvānı 

 šalbınmaķ [1] çırpınmak║halecanlanmak. 

G340/3 cān šalbınur miyānuŋı pehlūya çekmege / yanuŋda anuŋ adı aŋılmaķ ĥašā iken 

 šāle baķāh [1] “ömrü uzun olsun”. 

G366/2 serv-i bālāŋı görüp çeşm-i nücūm ile felek / didi āvāz-ı bülend ile hemān šāle baķāh 

 šaleb talep, dileme, isteme; arama; rağbet; ihtimam. 

šaleb itmek [4] 

1. talep etmek, dilemek, istemek, rağbet göstermek. 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G23/6 rūz-i ķıyāmetde öle dirile / cān gibi yaģyā anı ide šaleb 

2. aramak. 

M7/V/1 kimüŋle eglene dil-i āvāremüz ʿaceb / ey māh-çihre ķande ķılalum seni šaleb 

šaleb-i ŝaff-ı niʿāl [1] ayakkabıların dizildiği sıraya rağbet göstermek║en düşük makamlara dahi 

hırs ve tamahla rağbet etmek.  

G125/3 heves-i ŝadr-ı riyāset šaleb-i ŝaff-ı niʿāl / ķayd olur ādeme var bí-ser ü bí-pā olagör 

šaleb-i šāʿat [1] Allah‟ın emirlerine uymaya ihtimam gösterme, ibadete cehd etme. 

G461/6 šaleb-i šāʿati bālāya sürer ʿísāyı / sebeb-i ġafleti ednāya çeker ķārūnı 

 šāliʿ [3] talih, baht. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

G285/4 šāliʿüm gibi o māhuŋ muķteżāsınca olur / göŋlümi mihr ü maģabbet nā-murād eyler benüm 

šāliʿ-i dūn [1] alçak talih, kötü talih. 

K30/21 bu sušūr-ı naţm-ı rūģ-efzāları bir maʿníde / šāliʿ-i dūnından anuŋ sūret-i şekvā imiş 

šāliʿ-i şūm [1] şom talih, uğursuz talih. 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

šāliʿi -d(A)n açılmaķ [1] -d(A)n yana talihi/kısmeti açılmak. 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

šāliʿi yār olmamaķ [1] talihi yar olmamak║bahtsız olmak, işleri ters gitmek. 



1584 
 

K22/11 derd ise ortası yoķ ʿömr ise ġāyetde ķaŝír / šāliʿüm yār degül ķıŝŝa-i ġam bí-pāyān 

šāliʿini aġlamaķ [1] bahtından/kaderinden şikâyet etmek. 

K24/20 bir serv-i ĥoş-ĥırāmı kinār itmedüm diyü / bu bí-sitāre šāliʿümi aġladum aŋa 

šāliʿinüŋ encümin şerefde ķılmaķ [1] talihinin yıldızını şeref burcuna yükseltmek. 

K24/21 çünkim derūn-ı dilden o dem niyyet eyledüm / ķıldı şerefde šāliʿümüŋ encümin ĥudā 

šāliʿinüŋ şūmı olmaķ [1] talihi uğursuz olmak, şom talihli olmak. 

G436/3 ʿışķ-ı pāki sebeb-i rifʿatidür manŝūruŋ / anmaŋ ol ʿāşıķı kim šāliʿinüŋ şūmı ola 

2. tulû eden, doğan. 

šāliʿi šāliʿ olmaķ [1] talihi talih olmak║talihi doğmak║bahtı uyanmak. 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 

šāliʿi šāliʿ olmamaķ [1] talihi talih olmamak║talihi doğmuş olmamak║bahtı uykuda olmak. 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 

[ayrıca bkz. „bende ol šāliʿ mi var‟ md.] 

šālib-i deryā-yı fenā [1] fena (=yokluk, yokluğa erme, fenafillah) denizinin talibi; fenaya ermeyi 

şevkle isteyen. 

G110/6 ķašrece virmediler kendü vücūdına vücūd / ŝofíler šālib-i deryā-yı fenāyem didiler 

šālib ü rāġıb [1] isteyen, arzulayan, meyleden. 

K23/20 çekildi ģażret-i elķāŝ öŋine el-ķıŝŝa / neye ki šālib ü rāġıbdur ādemüŋ cānı 

 šālibān “šālib”in çoğulu; talipler, şevkle isteyenler, arzulayanlar, özleyenler, arayanlar, 

gönül verenler. 

šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā [1] Allah aşkına büyük bir şevkle gönül verenler, Allah aşkıyla yananlar. 

K3/3 cāmiʿ-i ehl-i vilāyet maʿbedu‟llāhü‟l-ķadím / eŝ-ŝalā ey šālibān-ı ʿışķ-ı mevlā eŝ-ŝalā 

šālibān-ı nūr-ı ímān [1] iman nurunu şevkle isteyenler, arayanlar; iman nuruna müştak olanlar. 

K3/31 maʿbedi cemʿiyyeti ʿíd-i saʿíd-i zāhidín / merģabā ey šālibān-ı nūr-ı ímān merģabā 

 taʿlím öğretme, meşk ettirerek alıştırma. 

taʿlím itmek [2] öğretmek. 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

G443/2 āh kim her laģţa cānānuŋ egilüp kāküli / ġamzesine fitneler taʿlím ider ķaşı gibi 

taʿlím-i taķvā [1] takvanın öğretilmesi, takva eğitimi. 

M1/I/4 ģaķ cānibinden olur muģaķķaķ / iʿlām-ı ʿilm ü taʿlím-i taķvā 
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 šalmaķ [3] dalmak; bir şeyin içine gömülmek, başka hiçbir şeyle ilgilenemeyecek surette 

kendini o şeye kaptırmak. 

K20/29 meʿārifüŋ güherin šaķma gūş-i nā-dāna / sözüm cevāhirini diŋle baģr-i ģayrete šal 

M9/V/2 ĥāšır-ı mühmeline gelmez idi reʾy-i kerím / ķulzüm-i muţlimeye šalmış idi niteki mím 

G273/2 maʿrifet míveleri egdi vücūdum šalın / rā gibi ģayret ile baģr-i kemāle šaldum 

 šamaʿ açgözlülük, hırs, tamah. 

šamaʿ itmek [1] açgözlülükle birinin elinden bir şeyi almaya çalışmak. 

G203/6 gözi yaşın alma ĥalķuŋ māline itme šamaʿ / ŝuya ķonmış lāle gibi díde-i pür-ĥūna baķ 

šamaʿı ʿaynını açmaķ [1] tamah gözünü açmak║gözünü hırs ve tamah bürümek, çok açgözlü 

olmak. 

M9/II/1 šamaʿı ʿaynını açdı yidi iķlími yidi / ķurıdı ķaldı nihāl-i bedeni yaʿní yedi 

 taʿmír bozulmuş, yıkılmış ya da eskimiş bir şeyi onararak yeniden kullanılabilir hâle 

getirme, tamir. 

taʿmír eylemek [1] tamir etmek, onarmak║(kalp için) kırıklığını gidermek, gönlünü almak. 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

 šaŋ mı, šaŋ mıdur [27] şaşılır mı, şaşılacak şey mi? 

K19/39 çü istiķāmete şimdi elif durur ķaddüŋ / işigüŋ olsa baŋa šaŋ mı gün gibi bālín 

K20/30 kelām-ı ģaķķı işitse hücūm ider cehele / nişān-ı seng-i münāfıķ olursa šaŋ mı bilāl 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

K22/38 cān dimāġına olur ĥāk-i rehi ʿayn-ı ʿabír / ayaġı šopraġını gözlese šaŋ mı insān 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

M8/VII /3 ģaķíķaten sebeb-i rifʿat oldı düşmen aŋa / naŝíbi olmasa šaŋ mı bu cífe-i dünyā 

M19/V/3 cāh ü celālüŋ eyler ise šaŋ mı intiķāl 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

Ş2/222 bize meyl itmese šaŋ mı o meh-rū / olur çünkim çıraķ dibi ķaraŋu 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

G48/1 mā-beynümüzde olmaz ise šaŋ mı ittiģād / sen pādişāh-ı ʿālem ben eżʿafü‟l-ʿibād 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

G179/3 eyvāy ile geçse günümüz šaŋ mı cihānda / síb-i źeķanuŋ ey meh-i tābān ele girmez 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-i ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 
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G182/5 bizi irşād ile şād itse erenler šaŋ mı / himmete lāyıķ u iģsāna sezāvāruz biz 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

G198/2 aġlayup iki gözüm fāş itse šaŋ mı sırrını / bu meśeldür küllí sırrin cāveze‟l-iśneyni şāʿ 

G292/2 meskenüm şimdi süleymān āsitānıdur benüm / gözüme görinmez ise šaŋ mı cennātü‟n-naʿím 

G300/2 şemʿ-i kāfūrí gibi šaŋ mı geyerse aķ libās / her gice anuŋla rūşendür çerāġ-ı bezm-i cān 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

G443/4 āĥiret yoldaşıdur yaģyāya derd-i ʿışķ-ı yār / šaŋ mıdur anı severse bir ķarındaşı gibi 

G447/5 gökden ne yaġdı kim anı götürmeye zemín / cānāne pür-cefā ise šaŋ mı cihān gibi 

G486/3 ehl-i hevā ne māniʿ olur źikrüme benüm / šaŋ mı ķaraŋuluķda ķılursam nemāzumı 

G512/6 tíri šaŋ mıdur dü-tā ķaddüme olursa ʿaŝā / ĥāneķāh-ı ġamda pír itmiş durur cānān beni 

Muk7/5 mıŝr-ı ģüsn içre šaŋ mı olsa ʿazíz / çihresinde çü ģüsn-i yūsuf var 

šaŋa ķalmaķ [2] şaşakalmak, donakalmak║sabaha kalmak, sabahlamak. 

M7/VI/6 aġardı ol dem aġlamadan díde-i nücūm / ķaldı ķamer bu ģasret-i hicrān ile šaŋa 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

 šaʿn kınama, kötüleme, sövme, suçlama, dil uzatma; beğenmeme, kusur bulma, hor 

görme. 

šaʿn eylemek, šaʿn itmek [2] 

1. kınamak, ayıplamak, kötülemek, suçlamak, dil uzatmak. 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

2. beğenmeyip kusur bulmak, hor görmek. 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum 

šaʿn-ı zāhid-i nā-dān cahil zahitin kınaması ve dil uzatması. 

G59/3 ne meyl-i külbe-i aģzān ne seyr-i ŝoģbet-i yārān / ne šaʿn-ı zāhid-i nā-dān ne ceng ü ne cidālüm var 

 šanbūr yay veya mızrapla çalınan, ince uzun saplı, telli, yuvarlak karınlı saz aleti. 

 annesinin kucağında ağlayan bebek. 

K6/8 belā-yı cān idi sāzende ķısmına šanbūr / elinde ʿavretüŋ aġlardı ŝanki oġlanı 

 zahit. 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

 taŋrı [2] Allah. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 
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taŋrı buyruġına girmek [1] Allah‟ın emrine uymak║evlenmek. 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

taŋrı ķorĥusı [1] Allah korkusu. 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

 šap diyince [1] “yeter, yetişir, kâfi” diyene kadar. 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

 tapmaķ [2] kul olmak, boyun eğmek, önünde diz çökmek║büyük bir aşkla ve tutkuyla 

sevmek. 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

G270/2 dāl idüp ķaddümi dünyāya šapar ŝaŋma beni / ķalbümüŋ ʿādet-i nemrūdının merdūd itdüm 

 šapu [8] 

1. huzur, nezd. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

K24/40 erbāb-ı ʿilme oldı ķapuŋ melceʾ ü maķarr / aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ kaʿbe-i ʿalā 

K25/39 ey kaʿbe-i kerem saŋa geldüm niyāz ile / ehl-i ŝafāya oldı šapuŋ melceʾ ü maķarr 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

G172/5 meger kim rūzgār ile sürile derdümüz bir gün / šapuŋdan ĥāk-i rāhuŋ gibi hergiz ʿāşıķan gitmez 

G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

2. zât-ı âli. 

K4/29 ķapusı bende vü āzāda maķsemü‟l-erzāķ / šapusı gülşen-i mevcūda mihr-i aʿyāndur 

3. hizmet, kulluk. 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

 tār  

1. tel, kıl.  

tār-ı zülf [1] saç teli. 

G512/2 hey ne cādūdur ki tār-ı zülfine cān vireli / bir ķıl ile baġladı siģr ile ol fettān beni 

tār-ı zülf-i dil-rübā [1] sevgilinin saçının teli  uzun emel ipi, bitmez tükenmez arzu ipi. 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

2. kumaşın dokumasındaki atkı ipliği. 

tār-ı kefen [1] kefenin atkı ipliği  ağarmış sakal. 
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G221/5 aķ ridādur eŋegüŋ baġlamaķ içün meśelā / senüŋ ol tār-ı kefen gibi aġarmış ŝaķaluŋ 

 šaraķa [1] gümbürtü║gümbürtüyle patlayan havai fişekler. 

M6/V/8 bu ʿıyş ü ʿişret olurken irişdi bir şeb-i tār / šaraķalar şereri aŋa kevkeb-i seyyār 

 šarfetü‟l-ʿayn lahza, an, bir nefes. 

šarfetü‟l-ʿayn içre [1] bir anda, bir nefeste, göz açıp kapatıncaya kadar. 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

 taʿríf detaylı bir şekilde anlatma, tarif. 

taʿríf-i medģ [1] (birinin) övülecek yönlerini etrafıyla anlatmak. 

K24/44 taʿríf-i medģüŋe olımaz nāšıķa zebān / vaŝf-ı ŝıfāt-ı źātuŋa olmadı intihā 

 tāríĥ [3] harflerinin tamamının ya da bir kısmının ebced değerlerinin toplamı bir olayın 

gerçekleştiği hicri seneyi veren ibare. 

K3/2 maʿbedün li‟lāhi ve‟scüd va‟ķterib tāríĥdür / pür-ŝafā oldı güzel cāmiʿ maķām-ı aŝfiyā 

M46/11 didi ehl-i semā aŋa tāríĥ / ķıldı ʿazm-i sümüv lešāfetden 

M47/3 ʿayndan ķašʿ-ı naţar aʿţam olupdur tāríĥ / yapdı bu menzili iģsān ile şāh-ı ģaremeyn 

 tārik terkeden, bırakan, el çeken, fariğ olan. 

tārik-i dünyā [4] dünya meşguliyetlerinden ve nimetlerinden el çekerek münzevi bir hayat süren 

kimse. 

K30/6 cūd ile gūyā ki açılmış dıraĥt-i mívedār / aķçasın yaġma ider bir tārik-i dünyā imiş 

M10/II/4 tārik-i dünyādadur sırr-i sürūr-ı āĥiret / gör ne dir şāh-ı vilāyet nūr-ı ʿayn-ı maʿdelet 

G94/1 tārik-i dünyāyı gözler evliyā evlā görür / ʿaynına almaz ʿavāmuŋ ʿaynını aʿmā görür 

G151/3 göŋlümüz níl ü aras gibi cihāna aķmaz / kevśer ırmaġı gibi tārik-i dünyāyuz biz 

tārik-i dünyā olmaķ [1] dünyayı terketmek, dünya hayatından fariğ olmak, inzivaya çekilmek. 

G289/1 ĥalķdan gizlenelüm tārik-i dünyā olalum / beyt-i aģzānumuz içinde muʿammā olalum 

 tārík [1] karanlık. 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

tārík-i ġam [1] gam karanlığı. 

M1/IV/4 tārík-i ġamda ķalur erāźil / zírā ki olmaz rāy-i müníri 

 šaríķ [1] 

1. yol. 

G130/2 ne bilsün kaʿbe-i ʿışķuŋ šaríķın görmeyen aʿmā / rumūz-ı lí maʿa‟llāhı resūl-i źü‟l-minenden sor 



1589 
 

šaríķ-i āb-ı revān [1] akarsu yolları. 

K5/10 ŝafāsı lem-yezel ü lā-yezāl ü müstevfí / šaríķ-i āb-ı revānı kerāmet enbānı 

šaríķ-i kaʿbe [1] Kâbe yolu. 

G485/6 šaríķ-i kaʿbede nūr-ı muģammed-i ʿarebí / müríd-i ʿışķa delíl olduġını gördüŋ mi 

šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķ [1] aşk Kâbe‟sinin yolu. 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

šaríķ-i kemāl [1] kemale erdiren yol, olgunluk yolu. 

G129/1 sür dilden ol sürūrı virürse eger ġurūr / serverleri šaríķ-i kemālinden alıķor 

šaríķ-i šāʿat-i mevlā [1] Mevlâ‟ya ibadet yolu, takva yolu. 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

šaríķ-i ģaķ [1] Hakk‟ın yolu, Hakk‟a varan yol║doğru yol║sırat-ı müstakim. 

Ş1/26 seg-i nefsüm šaríķ-i ģaķķa gitmez / bu işi díni ayru kāfir itmez 

2. velilerin Allah‟a ulaşmak için bir mürşide bağlanarak tuttukları yol, tarikat. 

šaríķ-i āh [1] ah yolu, ah tarikati. 

G235/4 şekl-i āhı şāh-rāh-ı menzil-i maķŝūd idüp / sālik-i ʿışķ-ı ģaķíkí ol šaríķ-i āha gel 

šaríķ-i ʿışķ [1] aşk yolu, aşk tarikati. 

G250/4 mecnūn šaríķ-i ʿışķda hem-rāzum olımaz / bişmiş ģaķa irür bu meśeldür bişince ĥām 

3. usul, üslup. 

šaríķ-i naţm ü neśr [1] şiir ve inşa usulü, şiir ve inşa üslubu. 

G504/6 šaríķ-i naţm ü neśrüŋ baģr ü berrüŋ pehlevānıyuz / şerāb-ı ʿışķ ile mestüz tehí olmaz bu meydān hey 

 tārümār darmadağın, perişan. 

tārümār itmek [3] darmadağın etmek, perişan etmek, alt üst etmek. 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

M7/IV/2 cemʿiyyetini geldi šaġıtdı ecel yili / göz yaşı gibi ķullarını itdi tārümār 

G160/2 ķarār ü ʿaķl ü ŝabrum ŝanki ŝınġın leşkere döndi / gün olmaz kim anı şāh-ı cihānum tārümār itmez 

tārümār olmaķ [5]  

1. darmadağın olmak. 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

1.1. darmadağın olmak║bozguna uğrayıp perişan olmak. 

K17/22 tārümār olsa n‟ola cumhūr-ı firʿavn-ı ʿadū / görinür mūsā ʿaŝāsı gibi çün ejder livā 



1590 
 

2. etrafa saçılıp dağılmak. 

G71/4 bād-ı behār gibi irişsün ģabíbümüz / olsun şükūfe gibi gözüm yaşı tārümār 

2.1. etrafa saçılmak║darmadağın olmak║bozguna uğrayıp perişan olmak. 

K11/19 seyf-i islāmından anuŋ cümleten aʿdā-yı dín / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi olur tārümār 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

 šās tavla oyununda zarların atılmadan önce içine konup çalkalandığı çanak. 

šās-ı çerĥ [1] feleğin tası, felek tası. 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

 taŝavvur [2]  

1. düşünce, hayal, zihinde canlandırma. 

G351/3 taŝavvurumda dem olur ki pādişāh olurın / ķapuŋda ķulluġuŋ idüp mülāzemet iderin 

2. zan, sanı. 

taŝavvur itmek [3] sanmak, zihninde –miş gibi canlandırmak. 

M11/I/4 sevmezüz dínārı biz rūy-i bení aŝfar gibi / sen bizi ey dil taŝavvur itme ġayriler gibi 

G113/5 şükūfeler gibi bu bostān-ı fāníde / taŝavvur itme ki bāķí ola beķā gözler 

G507/1 bāķí taŝavvur itme her ķābil-i fenāyı / nice beķā bilürsin dünyā-yı bí-beķāyı 

3. beklenti, hayal, hesap. 

M20/II/1 dāʾim taŝavvurum bu idi āşinā ola 

taŝavvur itdügi olmamaķ [1] kurduğu hayaller gerçekleşmemek, beklentileri boş çıkmak. 

G478/1 vücūdum ķāf-ı ʿışķ ancaķ kesilmez ʿaynumuŋ yaşı / taŝavvur itdügüm olmaz oŋılmaz baġrumuŋ başı 

taŝavvurdan ziyān itmek, taŝavvurdan ziyān ķılmaķ [2] işler umduğu gibi gitmemek, evdeki hesap 

çarşıya uymamak. 

G26/7 yārdan yüz bulmadum ķıldum taŝavvurdan ziyān / šāķatüm šaķ oldı ey yaģyā ķara maġbūn olup 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

… taŝavvurını ķılmaķ [1] … hayali/beklentisi içinde olmak. 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

4. farz etmek, … gibi tahayyül etmek, … saymak. 

G456/3 ŝaff-ı niʿāli mesken-i ʿālí taŝavvur it / šoġrulma yirlerüŋ yücesine duĥān gibi 

 taŝníf bir musiki eserini bestelemek. 

taŝníf-i şiʿr [1] şiirlerin bestelenmesi. 
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G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

 taŝvír [2] suret. 

Ş1/105 ŝuya girer niçe mihr-i cihān-gír / görinür ŝanki mirʾāt içre taŝvír 

G267/5 ʿālem-i fürķatdedür ŝanma bu yaģyā bendeŋi / göŋli mirʾātında taŝvírüŋ hüveydādur begüm 

taŝvír itmek [1] suretini işlemek, suretini nakşetmek, resmetmek. 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

taŝvír olmaķ [1] resmedilmek. 

Ş1/30 günāh ü cürm eger taŝvír olaydı / benüm şeklüm gibi taģrír olaydı 

taŝvírini yazmaķ [1] suretini işlemek, suretini nakşetmek, resmetmek. 

G387/4 cān virürdüm iştiyāķuŋla ĥayālüŋ her zemān / göŋlüme taŝvírüŋi yazmaķda naķķāş olmasa 

taŝvír-i fenā [1] yok olan suretler. 

G197/3 āyíne-i gerdūna baķdum görinen cümle / taŝvír-i fenā ancaķ olmaz bu fenādan ģaţţ 

taŝvír-i nigār [1] güzel sevgilinin sureti. 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

taŝvír-i vücūd [1] varlık sureti. 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

šaş atmaķ [1] taş atmak║söz dokundurmak. 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

šaş ķoparmaķ/šaş ķopmaķ [1]  

a. taş koparmak; en ufak bir zarar vermek 

b. taş kopmak; dışarı çıkmak. 

K11/18 başını alur şeríʿatden ķoparsa kimse šaş / oldı şemşíri anuŋ insāna āhenden ģiŝār 

šaşa šutmaķ [3] taşlamak║taşla öldürmek║kınamak, kötülemek, incitmek║dışlamak, yok saymak. 

G20/6 ʿāşıķ-ı dívānesin šaşa šutarmış ol perí / illerüŋ didükleri bir bir başuma geldi hep 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G494/1 bileli sevdügümi šaşa šutar yār beni / aŋa şādem ki diríġ itmez elinden geleni 

 šaşlamaķ [1] taşa tutmak║ardı ardına taşlar atmak║kınamak, kötülemek, 

incitmek║dışlamak. 

K22/6 šaşladılar beni mānend-i bilāl-i ģabeşí / başuma geldügini eyleyeyim bārí beyān 

 šaşlıķ [1] taşların çok olduğu yer, taşlı yer; kayalık. 
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Ş1/133 revādur ķalʿada olsa mekānı / olur šaşlıķda şāhín āşiyānı 

 tatar ĥānı [1] Tatar-Kırım hanı║Gazi Giray‟ın kardeşi I. Fetih Giray. 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

 šatlu [1]  

1. ağızda hoş bir lezzet bırakan, acı karşıtı. 

šatlu gelmek (bir şeyden) [1] başka bir şeyden daha tatlı, daha güzel gelmek, daha fazla tat 

vermek. 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

2. tatlı, safalı, keyifli, hoşa giden. 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

šatlu gelmek [1] hoşa gitmek, keyif vermek. 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

šatlu dil [1] yumuşak, hoşa giden, güzel sözlerle konuşma; hoş sohbet. 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

šatlu dillü [2] tatlı dilli; güzel konuşan, hoşsohbet. 

Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

 šaşlu yer [2] taşlı yer, taşı çok olan yer║Taşlıca (Yahya‟nın memleketi). 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

 šavāf [1] bir şeyin etrafında dönmek; bir Hac farizası olarak Kâbe‟nin etrafında dönmek. 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

šavāf eylemek [1] bir şeyin etrafında dönüp dolaşmak. 

G470/7 gün gibi meşhed-i yaģyāyı šavāf eyler iseŋ / şevķ ile raķŝa gire šopraġınuŋ źerreleri 

šavāfa girmek [1] dönmeye başlamak. 

G166/2 gird-āb-ı baģr-i vaģdet ile āşinālaruz / girdi šavāfa zemzeme ile cünūdumuz 

šavāf-ı kaʿbe itmek [1] Kâbe‟yi tavaf etmek, Kâbe‟nin etrafını dönerek dolaşmak. 

Ş2/144 o bir ģācíye beŋzer nūrdan dūr / šavāf-ı kaʿbe ide görmeye nūr 

šavāf-ı kaʿbe-i dil itmek [1] gönül Kâbe‟sini tavaf etmek. 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 
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 šavíl uzun. 

šavíl ʿömr [1] uzun ömür. 

K20/51 šavíl ʿömr ile serdār-ı evliyā olasın / seʿādetüŋ günine irmesün seģāb-ı zevāl 

šavíl ʻömre irişmek [1] ömrü uzun olmak. 

K20/31 gedā maķām-ı ģükūmetde pāy-dār olmaz / šavíl ʿömre irişmez aŝılsız olsa nihāl 

 šavķ esirlerin boyunlarına takılan demir halka; kalender dervişlerinin bel, bilek, kulak ve 

bilhassa boyunlarına taktıkları halkalar. 

šavķ-ı laʿnet [2] lanet halkası, lanet tavkı. 

G118/3 ķayd idinür ķalender olan šavķ-ı laʿneti / bāġ-ı cihānda kendülerin baġa ŝaldılar 

G501/1 gel šavķ-ı laʿnet itme riyāset riyāsını / aldanma alma boynuŋa dünyā belāsını 

 šavr [1] tavır, hâl ve hareket. 

M11/III/3 ehl-i maʿnā olana maʿlūmdur miķdārumuz / ŝūretā gerçi sipāhí šavrıdur ešvārumuz 

šavr-ı levendāne [1] leventçe tavır. 

M39/II/1 mecnūn iden bu ġamze-i mestānedür beni / meftūn iden bu šavr-ı levendānedür beni 

šavşan uyĥusın virmek [1] tavşan uykusu vermek║aldatmak, aldatarak uyutmak. 

K10/4 āhū-yı lālezāra virür šavşan uyĥusın / şāhuŋ şikārı olmaġ içün ŝavt-i cūybār 

šāvūs erkeği çok uzun, parlak ve çok güzel renkli, üzerinde göze benzeyen desenler 

bulunan tüy kuyruklarına sahip olan, tiz sesli, büyük bir kuş çeşidi. 

šāvūs-ı cennet-āşiyān [2] yuvası cennet olan tavus; cennet tavusu. 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu [1] “Allah onun ömrünü uzun etsin”. 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

 šayanmaķ [1] dayanmak, yaslanmak. 

G374/4 gün gibi geçdi o gün rūy-i celāl ile ģabíb / šayanup ķalmış idüm sāye gibi dívāra 

 šāyir uçan, uçucu; kuş. 

šāyir-i ķudsí [1] melek. 

G203/2 ʿışķ ile ʿālí-cenāb ol šāyir-i ķudsí gibi / encümüŋ revzenlerinden ʿālem-i bírūna baķ 

 šaylesān [3] sarığın omuza sarkan uç kısmı. 

K34/11 öykinme ķarlu šaġa büyütme ʿamāmeŋi / kibr ile başdan aşma begüm šaylesān gibi 
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 Yahya‟nın yırtık kaftanının iç pamukları. 

K27/23 her cānibinde penbeleri ġāzíler gibi / ŝarķıtdı ēarb-ı ģarblerini ŝanki šaylesān 

 güneş ışığının hüzmeleri. 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

 šayy atlama, üzerinden geçme, sarıp toplama. 

šayy-i mekān eylemek, šayy-i mekān itmek [4] mesafeleri zamanı atlarcasına aşmak.  

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

K7/8 yil gibi atlar ile šayy-i mekān eyleyelüm / ķoyalum ʿayn-ı ʿadūya bu ġubār-ı kederi 

M6/VIII/3 o bezmgāhda atlar iderdi šayy-i mekān / uçardı mürġ gibi her birisi bí-şehper 

G262/1 vilāyetlerde gezdüm gün gibi seyr-i cihān itdüm / irişdüm menzil-i maķŝūduma šayy-i mekān itdüm 

 tāze [20] 

1. taze, taravetli. 

K14/5 ādemüŋ göŋlin açar māh-ı nev ile encüm / ĥūbdur tāze ķaranfüller ile sím sifāl 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gökyüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

M26/IV/1 merdüm-i ʿālí-naţarsın gözlerümüŋ nūrısın / tāze gül gibi baŝíret ehlinüŋ manţūrısın 

Ş2/114 görürsin anları ŝuda ŝoyınmış / ŝanasın tāze güller ŝuya ķonmış 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G73/1 ŝoģbetde māh-rūleri cām-ı şerāb açar / niteki tāze ġonceleri āfitāb açar 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

tāze gülüm [1] “taze, taravetli gülüm”, “henüz açılmış goncam”. 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

tāze vü ter [2] taze ve taravetli. 

K12/44 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / cihānda himmet-i merdān aŋa muʿāvin ola 

K26/49 behār-ı devleti olsun hemíşe tāze vü ter / mürūr-ı devr-i zemān ile irdügince şitā 

2. genç, körpe, yeniyetme. 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

G226/1 allāh ki güzelligi var ol tāze cüvānuŋ / baķduķça baķacaġı gelür ĥalķ-ı cihānuŋ 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 
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tāze cüvānum [5] “taze civanım”, “körpe yiğidim”. 

M34/I/2 ŝabr idimez oldum döyimez cevrüŋe cānum / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/II/2 sensin bilürüz ģüsn iline şāh-ı muţaffer / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/III/2 sāʾirlere muģtāc idüp aġlatma faķíri / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/IV/2 dünyāda neye lāyıķ isem anı baŋa ķıl / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

3. yeni, yenice. 

3.1. yeni║(ayvatüyleri bağlamında) henüz bitmiş. 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yetişmiş ĥaš u ĥāl 

G196/1 levģ-i ģüsnüŋde ne var bí-ģāl ise ol tāze ĥaš / ekśeriyyā ķırma ĥaš olur nigārā bí-nuķat 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G514/4 sevinür tāze ĥašuŋ geldügine dil-berler / ĥoş gelür beglere bir ģādiśenüŋ mektūbı 

tāze tırāşı gelmek [1] sakalları henüz çıkmaya başlamak, ilk kez tıraş edilecek kıvama gelmek. 

G189/7 ķocılur tāze tırāşı gelicek dil-berler / bu meśeldür ki buġından bilinür yinecek aş 

3.2. yeni║(yara bağlamında) henüz açılmış. 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

tāze cān bulmaķ [1] yeniden hayat bulmak, canlanmak, dirilmek, ihya olmak. 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

tāze cān virmek [1] yeni hayat vermek, tazelemek, diriltmek, ihya etmek. 

M12/IV/4 keśret-i ĥayrātı ile šoldı dünyā milketi / tāze cān virdi cihāna şevketinüŋ ʿavdeti 

tāze tāze [1] taze taze, henüz yakılmış. 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

4. (şiirde hayal bağlamında) ilk kez düşünülen ve kullanılan, orijinal. 

K14/13 kimse bu mıŝraʿa ʿālemde naţíre diyimez / hergiz işitmedün anuŋ gibi bir tāze ĥayāl 

 taʿţím [1] hürmet, saygı, ululama. 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

taʿţím itmek [1] hürmet etmek, ağırlamak. 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

taʿţím-i bí-maʿnā [1] içi boş hürmet; mazrufa değil zarfa hürmet. 

G375/3 olma her ŝūret-perestüŋ ālet-i cemʿiyyeti / aldanup faĥr eyleme taʿţím-i bí-maʿnā ile 

 taʿźír utandırma, mahçup etme; terbiye etme, edep öğretme, hakkından gelme. 
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taʿźír bi‟l-iģsān eylemek, taʿźír bi‟l-iģsān itmek [2]  

1. ihsan göstererek mahçup etmek. 

G89/2 elinden geldügi iģsānı itdi merģabā ķıldı / beni taʿźír bi‟l-iģsān iden ol serv šalıdur 

2. ihsan göstererek terbiye etmek, yola getirmek. 

Ş1/34 dimezven cürm içün giryān eyle / beni taʿźír bi‟l-iģsān eyle 

 tāziyāne [1] kamçı, kırbaç. 

G86/4 eşʿār-ı cān-fezā ile her beyt-i dil-küşā / gūyā semend-i ʿışķuma bir tāziyānedür 

tāziyāne urmaķ [1] kırbaçlamak. 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

 teʿāla‟llāh [2] “yüce Allah!”, “maşallah!” 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

Ş2/117 teʿāla‟llāh zihí naķķāş-ı ķudret / yazar bu vech ile āb üzre ŝūret 

 teʿalluķ [2] bağ, ilgi, ilişik║dünyevi bağlar, dünya ilgisi, dünyaya bağlılık. 

Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

G235/1 var teʿalluķdan elif gibi ıraġ ol rāha gel / ķalbüŋi āyíne eyle śemme vechu‟llāha gel 

 teb sıtma, humma. 

teb-i hicrān [1] ayrılık humması. 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

 teberrāyí [1] teberra ehli, kızılbaşlar. Kızılbaşlarda teberra (=Hazreti Ali ile çocuklarını 

sevmeyenleri sevmemek) ve tevella (=Hazreti Ali ile çocuklarını sevenleri sevmek) çok 

önemlidir. 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

 tebdíl çevirme, dönüştürme; değiştirme. 

tebdíl eylemek [2] çevirmek, dönüştürmek; bir şeyi alıp yerine başka bir şey koymak. 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

tebdíl olmaķ [2] dönmek, yerini bırakmak. 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

tebdíl-i ŝūret eylemek [1] kılık değiştirmek║yüzünü değiştirmek; ağlamak yerine gülmek. 
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G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

 teber [1] yeniçerilerin savaşta kullandığı balta  kaza peyki (=ölüm habercisi/ulağı). 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

 tebessüm gülümseme, gülüş, hande. 

tebessüm eylemek [1] gülümsemek║açılmak. 

Ş2/91 ŝadāya bülbül itdükde terennüm / ŝafādan ġonce eylerdi tebessüm 

 tebyín beyan etme, açıkça ifade etme. 

tebyín ķılmaķ [1] anlatmak, açıkça ifade etmek║itiraf etmek. 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksüklügüŋi ķıl tebyín 

 tecellā [1], tecellí [1] bir şeyin açıkça görünmesi. Aşağıdaki tanıklarda Allah‟ın kudret 

nurlarının yarattıklarında tecelli etmesine işaret vardır. 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

tecellí eylemek, tecellí ķılmaķ [3]  

1. görünmek, kendini göstermek. 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

G388/2 çihre-i maķŝūdı źātında tecellí eylemez / ġayr naķşından şu kim āyínesin pāk itmese 

G506/3 tecellí ķıl fiġānlar eylesün derd ehli her yirden / cemālüŋ şuʿlesinden āteşe ur bir neyistānı 

tecellā-yı cemāl [1] güzel yüzün tecellisi; güzel yüzün açıkça görünmesi. 

G314/2 tecellā-yı cemālüŋden gider mūsā gibi ʿaķlum / nigārā revzen-i nūr-ı ĥudā-yı źü‟l-minensin sen 

2. yüz göstermek║etrafa ziynet ve revnak vermek║şerefbahş olmak. 

Ş2/85 meger bir dem irüp lušf-ı ilāhí / tecellí eyledi nev-rūz-ı şāhí 

 tedārik [1] hazırlık║söylenmek üzere zihinde tasarlananlar. 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

 tedbír hazırlık, önlem. 

tedbír ķılmaķ [1] önlem almak║zaptetmek. 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 

tedbír-i ēarb ü ģarb [1] savaş hazırlığı. 

M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

tedbír-i vaŝl-ı yār [1] sevgiliye kavuşmak için hazırlık yapmak. 
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G332/4 ĥalķ-ı ʿālemden kesilür māniʿ olmasun diyü / kimseler tedbír-i vaŝl-ı yāre meşġūl olmasun 

 tedvín yazılmış olan şeyleri bir araya getirip kitap hâline koymak. 

tedvín eylemek [1] kitap hâline getirmek║(memduhun) bir kitap oluşturacak kadar çok olan iyi 

yönlerinin hepsini yazıp bir araya getirmek. 

K19/46 ģurūfına naţar eyle ʿuyūn-ı ʿibretle / ŝıfāt-ı źāt-ı cemílüŋ ki eyledüm tedvín 

 tefāĥür övünme, böbürlenme, tekebbür. 

tefāĥür eylemek [1] övünmek, böbürlenmek, tekebbür etmek. 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

 tefāvüt [1] fark, ayrılık, benzemezlik. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

 tefekkür [1] düşünme; Allah‟ın sıfatlarını ve nimetlerini ibret alacak ve faydalanacak 

şekilde derin derin düşünme. 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

tefekkür-i ve mine‟l-māʾi külle şeyʾin ģayy [1] “Her canlı şeyi sudan yarattık” (Enbiya, 30) 

ayetinin manasını ibret alacak ve faydalanacak şekilde derin derin düşünmek.  

K5/3 tefükkür-i ve mine‟l-māʾi külle şeyʾin ģayy / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

tefekkür-i źāt [1] kişinin mütalaası, tasavvuru; insan düşüncesi. 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

teferrüc eğlenmek için yapılan gezinti, seyir. 

teferrüc itmek [1] gelip seyretmek, izlemek. 

K9/21 semāda ŝanma śevābit ki açdı revzenler / teferrüc itmege anı sipihr sükkānı 

teftíş [2] tahkikat, soruşturma. 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġrı çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

 tehí [4] boş. 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

tehí ķalmaķ [1] bomboş kalmak. 
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K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

tehí ķılmaķ [1] tahliye etmek. 

G504/3 ĥayālāt-ı edāníden tehí ķıl ĥāne-i cānı / senüŋ taĥt-ı süleymānuŋda var dívān-ı dívān hey 

 tek [4] yeter ki 

G210/1 incinürsin saŋa ʿāşıķ dirilürsem ey melek / ķāʾil oldum ölmege rencíde-ĥāšır olma tek 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

tek hemān [2] yeter ki yalnızca… 

G338/2 sögmek ile göŋli ĥoş olursa sögsün ķāʾilem / tek hemān ben ķulına ol pādişāhum söylesün 

G414/2 ey perí-peyker ne cevr eylerseŋ eyle tek hemān / cemʿ olup aġyār ile ʿaķlum períşān eyleme 

 šeķabbela‟llāh [1] “Allah kabul etsin”. 

K5/25 teķabbela‟llāh eyā dāʿiyān-ı ĥalķ-ı cihān / zülāl-i raģmete ķandurdı ʿayn-ı ʿašşānı 

 tekellüm konuşma, söz söyleme. 

tekellümden ķalmaķ [1] susmak, konuşmaz olmak. 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

 tekin [1] güvenilir, emniyetli; yanında yöresinde cin, peri gibi varlıklar bulunmayan. 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

 teklíf birine zor bir şey yükleyerek yükümlü tutma║aşırı kayıt ve merasim. 

teklíf-i sulšān [1] sultanın yüklediği sorumluluklar, sultana karşı aşırı kayıt ve merasim içinde 

olma hâli║sultanlara baş eğme. 

G150/1 bende-i faķr ü fenā teklíf-i sulšān istemez / emr-i maʿrūf-ı ĥudādan ġayri fermān istemez 

 tekrār bir şeyin yinelenmesi. 

tekrār ķılmaķ [1] tekrarlamak, tekrar tekrar söylemek, vird edinmek. 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

 tekrím hürmet, tazim. 

tekrím itmek [1] hürmet göstermek, tazim etmek. 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

 tekye tarikat erbabının ve dervişlerin bir şeyh ya da halifenin idaresinde zikir ve ayin 

yaptıkları, ibadet ettikleri, süluk çıkardıkları, ilim ve nefis terbiyesi gördükleri yer; tekke. 
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tekye-i ʿālem [1], tekye-i cihān [1] dünya tekkesi. 

G294/4 ŝoyınup ebdāl-i ʿışķuŋ olmaġ içündür hemān / bir iki gün tekye-i ʿālemde mihmān olduġum 

Muk15/1 bu tekye-i cihānuŋ bir iĥtiyārıyam ben / ķor mıyam ol ışıġuŋ postın çıķarmayınca 

tekye-i ʿilm [1] ilim dergâhı. 

K18/2 iĥtiyār itse mevālí n‟ola fażl ile anı / tekye-i ʿilme çü pír itdi ĥudā-yı müteʿāl 

tekye-i mihr ü maģabbet [1] sevgi ve muhabbet dergâhı, aşk dergâhı. 

G511/4 tekye-i mihr ü maģabbetde göŋül pír olalı / ʿışķ esrārı beni bí-ser ü sāmān ķıldı 

tekye çerāġı [1] tekke çırağı║İstanbul Şehrengizi‟nde anılan parlak yüzlü derviş. 

Ş2/220 biri tekye çerāġı ol ķamerveş / urupdur ĥāneķāh-ı cāna āteş 

 telbís hile, hilekârlık, sahtekârlık, aldatma. 

telbís-i iblís-i laʿín [1] lanetlenmiş şeytanın hilelerle aldatması. 

K13/29 ʿahd-i ʿadlüŋde girü maģbūs olupdur var ise / irmez oldı kimseye telbís-i iblís-i laʿín 

 telef mahvetme, yok etme, öldürme. 

telef itmek [1] mahvetmek, yok etmek, öldürmek║yazık etmek. 

M8/III/1 o bedr-i kāmil ol āşinā-yı baģr-i ʿulūm / fenāya vardı telef itdi anı šāliʿ-i şūm 

 telĥ [2]  

1. acı, kekremsi, tadı kötü. 

G46/3 ādemüŋ cān-ı ʿazízi gibi leźźetlü olur / ŝofiyā ŝanma ŝaķın cām-ı mey-i vuŝlatı telĥ 

2. acılı, zor. 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

 teʾlífāt [1] “teʾlíf”in çoğulu; bir kimsenin yazdığı, telif ettiği eserler. 

K18/6 beŋzedürler melek-i raģmete teʾlífātın / bir yire cemʿ olan evrāķ-ı kitābı per ü bāl 

 telķín bir kimsenin zihnine bir fikri aşılama, öğretme, belletme. 

telķín eylemek [1] (bir kimseye bir şeyi diliyle tekrar etmesi için) öğretmek. 

K19/53 beyān-ı vaŝfın iderken zebāna ĥāšif-i ġayb / duʿā-yı devletini eyledi hemān telķín 

telķín-i ímān itmek [2] iman telkininde bulunmak. 

K15/11 ceng içinde ķaldurur gūyā şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

K17/4 ķaldurur rūz-i ġazā içre şehādet barmaġın / kāfire telķín-i ímān itmek içün her livā 

 temām [3] 

1. tastamam, tıpkı. 
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G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

G255/2 levģ-i ģüsnüŋde nigārā görinen ĥašš-ı lebüŋ / bir sašırda iki mıŝraʿ gibi olmışdur temām 

2. tamamen, eksiksiz, baştan sona║“tamam, kabul …” 

Muk2/3 oķıdum şiʿr-i ĥayālíyi temām / ĥaylí dünyāda bugün şevketi var 

3. bitmiş, bitirilmiş, tükenmiş. 

temām olmaķ [2] 

1. tamamlanmak, (inşası) bitmek. 

K3/32 cāmiʿi el-ģamdü li‟llāhi‟l-lašíf oldı temām / rabbenā etmim lenā idi duʿā-yı evliyā 

2. tükenmek, bitmek. 

G364/2 ŝabr ise temām oldı nigār ise cefākār / ʿaķl ise baŋa yār degül ʿömr ise kūtāh 

 temāşā seyir, seyretme. 

temāşā-yı cemāl(i) [1] güzel yüz(ün)e bakmak. 

G60/1 ķıyāmet günine beŋzer o meh-rūda mehābet var / temāşā-yı cemāline ne šāķat var ne ķudret var 

temāşā-yı cemāl-i yār itmek [1] sevgilinin güzel yüzünü seyretmek. 

G400/5 šaġlara düşdi temāşā-yı cemāl-i yār iden / kendüyi ĥalķa temāşā itdi bu seyrān ile 

 temāşāgāh [1] seyir ve gezinti yeri║dünya. 

G78/6 ehl-i dünyā ġafletinden ʿibret alur göŋlümüz / bu temāşāgāhı seyrān ideni seyrān ider 

 temennā [4] 

1. dua, niyaz. 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi paşamuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

2. arzu, istek. 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

3. başkalarından yardım istemek, başkalarına avuç açmak. 

G425/4 ŝofí odur ki yüzi ŝuyın yire ŝalmaya / ehl-i tevekkül ola temennāsı olmaya 

temennā eylemek, temennā ķılmaķ [2]  

1. dua etmek, yalvarmak, niyaz etmek. 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

2. istemek, arzulamak. 

Ş1/205 temennā eylerin aŝģāb-ı ʿirfān / bu güstāĥa ideler lušf ü iģsān 
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 temkín [1] ihtiyatlı, tedbirli, vakur ve sebatkâr olmak (yoluyla liyakat)║ikbal, talih 

açıklığı. 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

 ten [21] beden, cisim, gövde, vücut║tas. maddi varlık. 

K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

M3/III/2 ķana boyandı o dem āl-i ʿośmānuŋ teni / allarla āsümāndan cānibe gitdi hemān 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

Ş1/23 tenüm bunda dil-i āvāre cānda / gözüm miģrābda ʿaķlum yabanda 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

Ş2/269 ģasendür birisi bir ĥūb-ı ķazzāz / teni başdan ayaġa şíve vü nāz 

G2/5 naʿaller kesmeden ebrūlerüŋ fikriyle ey meh-rū / tenümde oldı fāní dehr içinde bir ķabā peydā 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G242/5 bir ten mi var ki ʿışķ ile ķurbānuŋ olmasun / bir cān mı var ki rūz-i viŝāle adaķ degül 

G328/3 tenüm eliflerine dāġdan nişānlar idüp / ʿadem diyārına sulšān-ı rūģa rāh iderin 

G339/1 tek sevdügümüŋ rıżāsı olsun / biŋ cān ile ten fedāsı olsun 

G350/5 tende iken saŋa rūģuŋ āşinālıķ idimez / söyleşilmez māverā-yı ķāleb-i dívārdan 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G407/2 šaş ile dögünmeden ŝanmaŋ ķararmışdur tenüm / sāye ŝaldı bir gün evvel ol serv-i ĥırāmān üstüme 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

G438/5 sidre-i ʿālíde ķılsun mürġ-i cānuŋ āşiyān / oyalanma ʿālem-i süflíde ey dil ten gibi 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

ten-i ĥākí [1] topraktan yaratılmış beden. 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

ten-i mecnūn [1] Mecnun‟un teni║mecnunun teni. 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

ten ʿālemi [1] vücut âlemi. 

G72/1 her ķaçan ʿāşıķlaruŋ ʿömri cānān gibi geçer / ģayrete varur hemān ten ʿāleminden cān geçer 

ten gözi [1] beden gözü, baştaki göz. 

G242/1 ten gözi ģaķķı görmege hergiz eģaķ degül / görüp işiden anı bu göz bu ķulaķ degül 
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ten gözi yumılmaķ [1] ten gözü yumulmak/kapanmak║ölmek. 

M17/IV/2yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

ten ģāŝılın bād-ı fenāya virmek [1] bedeninin hasılını fena yeline vermek║yok etmek, 

mahvetmek, ortadan kaldırmak. 

G320/3 ten ģāŝılın virmek içün bād-ı fenāya / her dāġ-ı firāķı baŋa bir ĥırmen idersin 

ten libāsından geçmek [1] beden elbisesinden geçmek║maddi varlıktan sıyrılmak. 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

ten penbesini cān ķulaġından çıķarmaķ [1] ten pamuğunu can kulağından çıkarmak║maddi 

varlıktan sıyrılmak; maneviyata, iç âleme yönelmek. 

M4/I/4 ten penbesini cān ķulaġından çıķarmayan / šūr-ı niyāzda ide mi ģaķķ ile kelām 

ten şehri [1] vücut şehri. 

Ş1/66 didüm ģikmet ģaķuŋdur ey ķamerveş / iŋende urma ten şehrine āteş 

tenine dāġ urmaķ [1] bedenini dağlayarak yaralar açmak. 

G358/4 tenüme dāġ urup šaŋ mı peleng-i kūh-i ʿışķ olsam / düşürdi lāleveş šaġa beni ol gözleri āhū 

tenini gül gül eylemek [1] bedeninde dağlama yaralarından kırmızı güller oluşturmak. 

Ş2/155 güle baķsun diyü ol ŝaçı sünbül / tenümi eylerem dāġ ile gül gül 

 tenbel [1] tembel, miskin, ağırkanlı, gevşek, ahmak, boş gezen. 

G343/1 ķapluca ĥavżına serĥoş olan erźel girmesün / gelmesün kör bengí ķan ģayrān ü tenbel girmesün 

 tenezzül [1] inme, alçalma. 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

tenezzül eylemek, tenezzül itmek [2] kendi konumuna ve haysiyetine uygun olmayan bir iş 

yaparak alçalmak. 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

G495/5 yārdan ġayriye ey yaģyā tenezzül eyleme / alçaġa urma ŝaķın ʿāşıķlıġuŋ ʿunvānını 

 teng [1] dar. 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

 teng-dil gönlü daralmış, içi sıkılmış. 

teng-dil olmaķ [1] gönlü daralmak, içi sıkılmak. 

K24/3 bir yirde durma ġonce gibi teng-dil olup / gülgeşt-i ʿālem eyle bugün nitekim ŝabā 

 tenhā [9]  
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1. yalnız, tek başına. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

G324/1 ey ŝabā bulur iseŋ dil-beri tenhā diyesin / öldi ġurbetde şu bir ʿāşıķ-ı şeydā diyesin 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

tenhā ķoyup gitmek [1] bir başına bırakıp gitmek. 

M1/IV/6 ķabrinde tenhā ķorlar giderler / cemʿiyyet issi şāh-ı kebíri 

tenhā yürimek [1] yalnız başına rahatça dolaşmak. 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

tenhāda [1] baş başa iken, başka kimse yokken. 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

tenhāda olmaķ [1] herkesten uzak, bir başına olmak║inzivada olmak. 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

2. münzevi. 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

3. uzak, ayrı, mahrum. 

M30/V/2 kendüden ĥāne-i vírānemi tenhā ķıldı / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

 ten-perver [4] vücudunu beslemek derdine düşmüş, kendine iyi bakan, rahatına düşkün. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

K33/21 sen külekli gemi gibisin eyā ten-perver / ŝaķaluŋ oldı ķara başuŋa mirķāt-i resen 

G105/3 pervāz idimez ʿālem-i ervāģa anuŋ kim / ten-perver olup şeh-peri ālūde-i gildür 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

 tepsi [1] fincan, bardak vs. taşımaya, bazen de içine yiyecek koymaya yarayan, çeşitli 

büyüklükte, derinliği az, düz madeni kap. 

K23/18 gümiş ŝurāģí gümiş tepsiye yoġ idi ģisāb / maķām-ı ģayrete irgürdi ʿaķl-ı insānı 

 ter [1] taze║sulu║parlak, güzel. 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

ter düşmek [1] incinmek, küsmek, gücenmek. 
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G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

 teraģģum [1] acıma, merhamet etme, esirgeme. 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

teraģģum eylemek, teraģģum itmek [6] acımak, merhamet etmek. 

K23/34 teraģģum eyle bu yaģyā ķuluŋa sulšānum / kemāl-i maʿrifetidür ģicāb-ı nūrāní 

K29/27 kendü lušfuŋdan teraģģum eyle bu dāʿílere / bāb-ı cūduŋdur müdām aģbābuŋa bāb-ı ümíd 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

G351/4 bile fiġān iderin bir ġaríbüŋ itse fiġān / teraģģum eylerin aŋa muʿāvenet iderin 

Ş2/247 iderler ʿāşıķa ġāyet teraģģum / olardur egleyen bir pāre göŋlüm 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟l-cūd [1] “ey hayrı ve bağışlaması bol olan, bize merhamet et!” 

Ş2/79 ķapuŋdan eyleme yaģyāyı merdūd / teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟l-cūd 

teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟d-dín [1] “ey hayrı ve mükafatı bol olan, bize merhamet et!” 

Ş1/45 teraģģam yā müfíże‟l-ĥayri ve‟d-dín / eġıśnā yā ġıyāśe‟l-müstaġíśín 

 teraķķí [1] ilerleme, yükselme. 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥūrşíd-i nūr-ı yezdāndur 

 terāne [1] nağme. 

 belâ meclisinde Yahya‟nın iniltisinin ve ahının hazin sesi. 

G86/1 bezm-i belāda ķadd-i ĥamídem kemānedür / ŝavt-i ģazín-i nāle vü āhum terānedür 

terāne baġlamaķ [1] nağme düzmek; bestelemek. 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

terāne ehli [1] hanendeler, sazendeler, rakkaslar ve bunların izleyici/dinleyicileri  yüzü yere 

düşen akarsular. 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

terāne-serā [1] nağmeler söylemek║nağmeli ilahilerle dilenmek? 

K26/12 ġaríb olanlar olur faķr ü ķıllet ile bu dem / ġam-ı şitā ile her gūşede terāne-serā 

 terāzū [1] terazi. 

Ş2/243 güzeller olmayup aŋa ber-ā-ber / terāzū gibi şimdi baş egerler 

 tercemān [3] tercüman. 

1. bir dilde söyleneni başka bir dile ya da birinin meramını ve maksadını bir başka kimseye 

aktarmak için aracı olan kimse. 
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Ş1/72 gel ey ervāģ-ı ķudsüŋ tercemānı / gel ey derd ehline loķmān-ı śāní 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

2. bilinmeyen, görünmeyen bir şeyi gösteren, açığa çıkaran nesne ya da kimse. 

K27/19 bilmezler idi bendeŋi ʿilm-i ledün gibi / fażl-ı nihānuma ķalem olmasa tercemān 

 terennüm nağme, hafif sesle şarkı mırıldanma. 

ŝadāya terennüm itmek [1] (bülbül için) nağmeyle şakımak. 

Ş2/91 ŝadāya bülbül itdükde terennüm / ŝafādan ġonce eylerdi tebessüm 

 terk bırakma, vazgeçme, ayrılma. 

terk eylemek, terk itmek [12] bırakmak, vazgeçmek, ayrılmak. 

K26/3 kenār-ı nārı duĥān gibi terk idem dimeŋüz / ki gömgök oldı ŝovuķdan bu demde rūy-i semā 

K28/6 çerĥi batdı ķış güni gibi yüzi gülmezlerüŋ / ġılzeti terk eyledi bir bir götürdi śıķleti 

K32/9 rafż u ilģādını şimden girü terk eylemeyen / āb-ı tíġinden ider ol ŝoŋ ucı istinşāķ 

G42/3 riyā esbābını terk eyle mecnūn gibi ey ŝofí / ĥazāna uġramış lāle gibi tāc ü ķabādan geç 

G45/1 rāģat-i cismüŋi terk it bulasın rāģat-i rūģ / der-i dergāh-ı ĥudādan irişe fetģ-i fütūģ 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

G126/2 ķayd-ı ġam-ı cihān gider māmelekini terk ider / ĥāne-i cān-ı ʿārife derd ü elem ŝafā gelür 

G236/2 devr-i ķamerde fitne-i āĥir zemān gibi / terk eyle rūmı şāma revān ol ķıyāma gel 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

G421/1 şerābı terk idüp ŝofí başuŋı virme ġavġāya / güzellerle ayaķ seyrānın eyle gel ķalašaya 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

terk-i cām itmek [1] şarap içmeyi bırakmak, şaraptan el çekmek. 

G84/1 terk-i cām itsem n‟ola rūz-i ŝıyām-ı ʿāmdur / il ile olan ķażā sāķí dügün bayrāmdur 

terk-i diyār [1], terk-i diyār itmek [1] yerini yurdunu terketmek. 

G141/4 ġama ŝabr idimezin terk-i diyār ise muģāl / dūd-ı āh ile belürmez gicemüz gündüzümüz 

M16/II/1 dūd-ı āhum gibi bir yirde ķarār idimezin / gün gibi başum alup terk-i diyār idimezin 

terk-i dünyā [1] dünyayı terketmek; dünyanın kalbi tamamen Allah‟a vermekten alıkoyacak 

işlerinden ve nimetlerinden vazgeçmek; dünyevi bağlardan sıyrılmak. 

G369/6 mesíģā gibi maķŝūdum mücerred terk-i dünyādur / ķalender eyledi bu derdmendi ģayderí-zāde 

terk-i vašan [1] vatandan ayrılık║sıla hasreti. 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

terk-i vašan itmek [1] vatanından ayrılmak. 
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G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝon nefes ímān ile gitdüm 

terk ü tecríd [1] dünyevi şeyleri terk etme, maddeden arınma, soyutlanma. 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

 terki at eyerinin arka kısmı; binek hayvanlarının sağrısı. 

terkiye aŝmamaķ [1] dikkate almamak, önemsememek, değer vermemek. 

Ş2/203 beni zülfüŋe aŝ dirsem ider nāz / diríġā kimseyi terkiye aŝmaz 

 tesbíģ [10] 

1. Allah‟ı tenzih ve takdis etmek. 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

G150/5 māniʿ olmaz kimsenüŋ tesbíģine dervíş olan / gül ķoparmaz bāġdan seyr-i gülistān istemez 

2. tespih. 

K4/8 müsebbiģāna ķanādíli nūrdan tesbíģ / ya aĥterān-ı seʿādet-nişān-ı devrāndur 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

K20/42 ipe dizildi ŝalāģ ehli nitekim tesbíģ / ayaķladı niçe fāŝıklar eyledi pā-māl 

M1/III/5 ŝaģbāyı deldüm tesbíģe aldum / ģayrānlıġumdan el-ān iyeldüm 

M2/IV/4 ķanādil-i mezārın nūrdan tesbíģe beŋzetdüm / felekde dest-i şevķ ile melekler döndürür anı 

Ş1/24 vücūdum nefs-i dūnumdan zebūndur / baŋa tesbíģ zencír-i cünūndur 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-ı ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

tesbíģ-i mercān [1] mercandan yapılan değerli tespih. 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

tesbíģini yaŋıldmaķ [1] tesbihini yanıltmak, zikrini şaşırtmak.  

G322/1 tesbíģüŋi yaŋıldur ŝofí żararlu yārān / şeyšānlaruŋı bir bir eyle hemān períşān 

 tesellā, tesellí [1] teselli, avutulma. 

Ş2/54 tecellí ķılmasa cānāne mā-dām / tesellí ile itmez göŋlüm ārām 

… tesellísin bulmaķ [1] … gerçekleşmişçesine hoşnut olmak. 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

tesellā eylemek, tesellí eylemek, tesellí itmek [7] gönlünü hoş tutmak, gönlünü okşamak, 

sevindirmek. 

Ş1/65 o gün ol gice idüp baŋa meyli / tesellí itdi bu vech ile ĥaylí 

K23/2 tesellí itdi ele aldı göŋli şeh-bāzın / ġaríbsetmedi bir şehriyār-ı írānı 
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G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

G65/2 šurmaz tesellí eyler cānānum ayrulurken / acı gelür ölümden bu şekker-i mükerrer 

G364/1 ķulını selām ile tesellí ider ol şāh / lušf itse bize ancaġ olur sellemehu‟llāh 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

G484/1 dil-i maģzūnumı bir gün tesellā itseŋ olmaz mı / šutalum düşmenüŋ oldum müdārā itseŋ olmaz mı 

tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb [1] yakın vakitteki vuslatın tesellisi. 

G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

 tesĥír [1] ele geçirme, etkisi altına alma; çizilen bir daire içerisine oturup tütsüler 

yakmak, çeşitli dualar ve efsunlar okumak suretiyle istenilen kişiyi elde etme. 

G3/2 göŋlüme gelse ĥayālüŋ cümle ĥāšırdan gider / ey perí ezberlesem tesĥírün içün bir duʿā 

tesĥír ķılmaķ [1] ele geçirmek, râm etmek║efsunlamak. 

Ş2/106 çeküp bir dāʾire tesĥír ķılmış / perí-peykerleri naĥcír ķılmış 

 teʾśír etki etme, içine işleme. 

teʾśír eylemek, teʾśír itmek [3] etki etmek, etkili olmak. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

 teskín [1] yatıştırma, dindirme║hararetin giderilmesi. 

G290/1 šutışdı āteş-i ʿışķ ile ķalb-i ġamgínüm / zülāl-i vuŝlat ile olmaz oldı teskínüm 

 tesním [1] cennetteki ırmaklardan biri. 

K1/68 ol dem bir ayaġ üzre biŋ ayaġ olacaķdur / tesnímden irgür aŋa bir cām-ı muŝaffā 

tesvíd karalama. 

tesvíd itmek [1] karalamak, müsvedde yazmak. 

G312/2 ser-güźeştin ŝafģa-i eflāke tesvíd itmege / ĥāmeler peydā ider derd ehli dūd-ı āhdan 

teşbíh benzetme. 

teşbíh itmek [2] benzetmek. 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

 teşne [1] susamış, suya yanar hâlde║çok istekli, çok arzulu. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 
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teşne seg-i kārbān gibi yilmek yilişmek [1] suya yanmış kervan köpeği gibi (dili dışarıda, 

güzellerin etrafında dolana dolana) koşturup durmak║hovardalık etmek. 

K34/29 maģbūblar alayınuŋ ardınca yürime / yilme yilişme teşne seg-i kārbān gibi 

tevāżuʿ [9] 

1.1. başını öne eğme║boyun eğme║alçakgönüllülük, tevazu. 

M8/VI/5 tevāţuʿ ile selāmında ĥod müsellem idi / ʿaceb o bedr-i temāmuŋ ne ʿādeti kem idi 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

G395/4 gün gibi dilerseŋ derecātüŋ ola ʿālí / ķaddüŋi semā gibi tevāżuʿla ĥam eyle 

1.2. başını öne eğme║boyun eğme║yüzü yerde olma 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

1.3. başını öne eğme║boyun eğme║yüzü yerde olma║alçakgönüllülük, tevazu. 

K20/32 tevāżuʿ ile varup dār-ı ehl-i dünyāya / revā mıdur idesin ġaflet ile ķaddüŋi dāl 

Ş1/167 tevāżuʿda müşābihdür hilāle / n‟ola günden güne irse kemāle 

tevāżuʿ eylemek, tevāżuʿ itmek [3]  

1.1. başını öne eğmek║boyun eğmek║alçakgönüllülük göstermek. 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

1.2. başını öne eğmek║boyun eğmek║alçakgönüllülük göstermek║yüzü yerde olmak. 

K20/9 tevāżuʿ itme edāníye nār-ı ġayretde yan / bu ķāl olan sözi ģāl eyle daĥı ģayrān ķal 

1.3. boyun bükmek, boynu öne eğmek║yüzü yerde olmak║alçakgönüllü olmak. 

G326/5 ʿālí-cenāb iken göŋül alçaķlıġın ider / öğren tevāżuʿ eylemegi āfitābdan 

 tevbe [1] işlenen bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamak üzere 

Allah‟tan affını dileme; böyle bir kararı ifade eden söz. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

tevbe vü tevfíķ [1] tövbe ve Allah‟ın kulunu irade ve rızasına uygun işleri yapmaya muvaffak 

etmesi. 

K28/23 şefķati şān-ı şerífinde nişān-ı imtiyāz / tevbe vü tevfíķ ile taķvāsı naŝŝ-ı nuŝreti 

 teveccüh [3]  
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1. yönelme, yol alma. 

K14/11 māh-ı nev ŝaķf-ı semāvāta teveccühde müdām / ŝanki bir pír-i cihān-díde ider ʿazm-i cibāl 

1.1. yönelme, yol alma║kalbini Allah‟a bağlama, yüzünü yalnız Allah‟a dönme. 

G143/6 cānib-i ģaķķa teveccühdeyüz aŝģāb gibi / gözi açuķlara her gāh naţargāhuz biz 

2. yönelme, yönünü çevirme║iltifat gösterme, güleryüzlü davranma, yakınlık║ihsan. 

M20/II/2 gün yüzinüŋ teveccühi benden yaŋa ola 

teveccüh eylemek, teveccüh itmek [7]  

1. yönelmek, gitmek. 

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

1.1. yönelmek, gitmek║niyetlenmek. 

K15/14 ʿasker-i islām ile cenge teveccüh eylese / źātına olur ricāl-i ġayb ile reh-ber livā 

1.2. yönelmek, gitmek║kalbini bağlamak, itaat etmek. 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

G94/5 cānib-i ģaķķa teveccüh eylese ehl-i ŝafā / ʿaynı ile kaʿbe-i maķŝūdını peydā görür 

1.3. yönelmek, gitmek║yüz tutmak║“yüz tutmak” 

G503/4 sulšān-ı rūģ-ı pāküm fetģ-i vilāyet eyler / rūma teveccüh itse göz yaşınuŋ sipāhı 

1.3.1. yönelmek, gitmek║yüz tutmak║itibar göstermek. 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

 tevģíd Allah‟ın vahdaniyetine inanma, Allah‟ı birleme. 

tevģíd eylemek [1] Allah‟ın bir ve tek olduğunu kabul edip söylemek. 

G194/3 ey ene‟l-ģak sözine ikrār ü tevģíd eyleyen / mümteniʿdür ādem olmaz baģr-i imkāndan ĥalāŝ 

tevģíd-i źü‟l-celāl [1] celâl sahibi Allah‟ı birlemek, Allah‟ın bir olduğunu ikrar etmek. 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

 tevliyet [2] mütevellilik, vakıf işlerine bakma vazifesi. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

Aşağıdaki tanıkta savaş meydanlarından uzak kalmanın sembolü olarak kullanılmıştır. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

 tevvāb kullarına tövbe yollarını kolaylaştıran ve tövbelerini kabul eden Allah. 
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tevvāb-ı maʿŝıyyāt-ı ādem [1] insanoğlunu günahtan ve isyandan vazgeçiren, tövbe yollarını 

kolaylaştıran ve tövbelerini kabul eden Allah. 

Ş2/17 zihí rezzāķ-ı maĥlūķāt-ı ʿālem / zihí tevvāb-ı maʿŝıyyāt-ı ādem 

 tezyín süsleme, bezeme, donatma, kuşatma. 

tezyín eylemek, tezyín itmek [4] bezemek, süslemek, donatmak, kuşatmak. 

K15/5 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K17/11 cāme-i sebz ile tezyín eylemiş endāmını / altun üsküflü sehí-ķad dil-bere beŋzer livā 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

tezyín olmaķ [1] süslenmek, bezenmek. 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

 šıfl çocuk. 

šıfl-i ebced-ĥˇān olmaķ [1] okumaya yeni başlayan çocuğa dönmek. 

M6/IV/3 öŋinde her birinüŋ ola šıfl-i ebced-ĥˇān / gelürse ʿālim-i sínā eger bu meydāna 

 šılısm tılsım. 

šılısm-ı cism [2] beden tılsımı║bir nesnenin ya da kimsenin gövdesi, zahiri. 

K4/4 hezār genc-i nihān var šılısm-ı cisminde / hidāyet ehline gūyā ki binā-yı insāndur 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

šılısm-ı cism-i ādem [1] insanın bedeninin tılsımı. 

G152/5 ŝūret-i eşyāda biz genc-i meʿāní gözlerüz / bu šılısm-i cism-i ādemden ĥaberdār isterüz 

 šınāb [1] çadırın kazığa bağlandığı gergi ipi. 

M6/II/5 rüsūmı mihr-i cihān ü šınābı şaʿşaʿaveş / ķurıldı anda niçe bārgāh-ı bālālar 

 šınmaķ [3] ses çıkarmak, söz söylemek, karşılık vermek║aldırış etmek. 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

G176/2 ŝūretā taĥfíf iden maʿnāda aġırlar bizi / šınmazuz nā-sāz uŝūline celācil olmazuz 

 tırāş kazıma, hakketme. 

tırāş eylemek, tırāş itmek [5] tıraş etmek, tıraşlamak, kazımak. 

M14/IV/1 otlayup at ü deve mülkinde itdiler maʿāş / yirlerin rūy-i ķalender gibi ķıldılar tırāş 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde ŝaķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 
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G189/6 ʿömr uzunlıġı baŋa kākül-i āşüfte yiter / ölümümdür ĥašuŋı görmeyeyin eyle tırāş 

G467/1 lāyıķ mıdur tırāş idesin ol ĥaš-ı teri / rūmuŋ yüzi ŝuyıdur efendüm yeŋiçeri 

 šırava [1] Dırava; Tuna‟nın kollarından biri  ejderha. 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

 šırāz [1] giysilerin yaka, etek ve kol ağızlarına yapılan sırma işleme  ilim, hüner, 

fazilet. 

K18/4 ĥilʿat-i maʿrifeti dāmenine fażl šırāz / rāyet-i fikretinüŋ ser-ʿalemi gökde hilāl 

 tırtıl bitki yapraklarını yiyerek beslenen, küçük, uzun gövdeli, çok ayaklı hayvan.  

tırtıl otlamış çemen [1] tırtıl otlamış çimenlik, tırtılın kemirdiği çimenlik  Yahya‟nın eskimiş 

kaftanı. 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

 tíġ [22] kılıç. 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

K12/3 ķuşandı tíġini sūsen duʿā-yı seyf oķıyup / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-ı ġazā 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K21/23 olmaz idi dil-āveri devr-i zemānenüŋ / tíġüŋ gibi šaķılmasa sen kām-rāna tír 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M3/I/6 her teber peyk-i ķażā her tíġ bir cām-ı fenā / her cidā dest-i belā küffāra eyler merģabā 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G4/3 ĥalķa şemşírüŋden ölmek başķa bir ʿālem gibi / oldı tíġüŋ gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā 

G43/4 firāķı tíġı ile oldı şerģa şerģa göŋül / nigāra derd-i derūnüm degül midür meftūģ 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġüŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

G111/1 şeb-i ģasretde gören tíġüŋi pehlūya çeker / bir zemān oldı begüm her kişi kendüye çeker 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

G146/1 alsa eline tíġini ol gül-ʿiźārumuz / cān virür ölmege bir uġurdan hezārumuz 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 

G200/1 tíġüŋ ile gel şikāf it sínemi mānend-i kāf / dönmeyem bār-ı belādan ger olursa kūh-i ķāf 
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G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

tíġ-i āb-dār [1] suyu iyi verilmiş, keskin, parlak kılıç. 

M3/II/1 ķana ġarķ itdi ʿadū-yı díni tíġ-i āb-dār / ķašre-i eşk-i ġaríbān gibi oldı tārümār 

tíġ-i āh [1] ah kılıcı; kılıç kadar keskin ah. 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

tíġ-i bürrān [3] keskin kılıç. 

K5/18 mehābet ile bu resme çıķar niyāmından / ġazāda ġāzílerüŋ cümle tíġ-i bürrānı 

K23/31 ģarāmíler yüze gelmez miśāl-i ĥašš-ı ģabíb / belāya sedd-i ģadíd oldı tíġ-i bürrānı 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

tíġ-i cefā [3] cefa kılıcı, eziyet kılıcı. 

Ş1/129 biri tíġ-i cefā gibi ser-āmed / silaģdār oġlıdur adı muģammed 

G35/4 tíġ-i cefāsı oldı bize dest-i merģabā / derd ehline beşír-i şifādur belā-yı dost 

G412/1 unutma bendeŋi tíġ-i cefādan unutma / benüm begüm beni ol merģabādan unutma 

tíġ-i celāl [2] celâl kılıcı; hışım ve azamet kılıcı. 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 

G484/2 beni tíġ-i celālüŋle gül-i ŝad-berge döndürseŋ / kemāl-i ʿışķumı ĥalķa hüveydā itseŋ olmaz mı 

tíġ-i cevherdār [1] üzerinde siyah ve beyaz benekler şeklinde menevişleri olan kılıç; kabzası 

kıymetli cevherlerle bezenmiş kılıç║(şiir bağlamında) “cevher” ile yazının noktaları ve 

büklümleri kastedilmiştir. 

G1/7 ķılıçlar tíġ-i cevherdārı ile sašr-ı eşʿārum / ŝabā gibi bu gülzāra ķaçan daĥl itse bir bed-rā 

tíġ-i cihān-tāb [2] cihana ateş ve ışık saçan kılıç. 

K4/34 cemāli leşker-i islāma nūr-ı rabbāní / ʿadūya tíġ-i cihān-tābı nār-ı sūzāndur 

G127/3 gizlü gelmez er olan ĥaŝmına mānend-i ŝabā / gün gibi tíġ-i cihān-tābı ile fāş gelür 

tíġ-i dest-i evliyā [1] velilerin elindeki kılıç. 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

tíġ-i dilírān [1] yiğitlerin kılıcı. 

K12/7 görinür āb-ı revān içre şekl-i nílūfer / nite ki tíġ-i dilírān ile ruĥ-ı aʿdā 

tíġ-i ecel [1] ecel kılıcı. 

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

tíġ-i ġam [1] gam kılıcı. 

G296/2 sínemi çāk eylemesün tíġ-i ġam / fāş ola şāyed ki bu rāz-ı nihān 
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tíġ-i hecr [1] ayrılık kılıcı. 

G227/2 gördügüŋi helāk ideli tíġ-i hecr ile / devrān içinde kimseleri mi görür gözüŋ 

tíġ-i hüneri eflāke aŝmaķ [1] hüner kılıcını göklere asmak║şairlikte en yüksek mertebeye erişmek. 

K7/36 arnavud aŝlıdur ol šaşlu yerüŋ şeh-bāzı / aŝdı eflāke meh-i nev gibi tíġ-i hüneri 

tíġ-i ķahr [1] kahır kılıcı. 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

tíġ-i ķudret [2] kudret kılıcı. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür 

M12/IV/2 ģaķ teʿālānuŋ cihān mülkinde dest-i ģikmeti / gün gibi çekdi niyāmından o tíġ-i ķudreti 

tíġ-i mücellā [1] parlak kılıç. 

G140/3 encüm-i eşküm olur şeb-nem gibi gözden nihān / gün gibi dil-ber ķaçan tíġ-i mücellāsın çeker 

tíġ-i nuŝret [1] ilahi yardım kılıcı. 

K17/36 tíġ-i nuŝretle nitekim ʿālemi fetģ itmege / her seģer peydā ķıla bu ĥusrev-i ĥāver livā 

tíġ-i raĥşān [1] parlak kılıç. 

K16/3 mücāhidler gökde kevkeb-i mirríĥüŋ emśāli / elinde tíġ-i raĥşānı ķolında çerĥí ķalķanı 

tíġ-i ricāl [1] gazilerin kılıçları. 

M3/I/3 ġarķa virdi düşmeni seyl-i ķażā gibi hemān / oldı her tíġ-i ricāl āyíne-i ʿibret-nümā 

šíġ-i şerʿ [1] şeriat kılıcı. 

K18/26 naŝŝ-ı ķāšıʿ olalı ʿāleme tíġ-i şerʿi / idimez ādemi devrinde şeyāšín iēlāl 

tíġ-i şerʿ-i şeríf [1] mübarek şeriatin kılıcı. 

K20/35 sušūr-ı nāme-i fetvāsı tíġ-i şerʿ-i şeríf / umūr-ı müşkileye źāt-i pākidür ģallāl 

tíġ-i tābende [1] parlak kılıç. 

G173/6 ģasūd-ı lā-yesūda ģāŝılı merdūd-ı maʿbūda / çekilmiş tíġ-i tābende atılmış bir şihābuz biz 

tíġ-i tíz [1] keskin kılıç. 

G200/3 rūm ili ebdāliyüz tāc ü ķabāyı sevmezüz / tíġ-i tízüŋ māniʿ-i rūy-i celālidür ġılāf 

tíġ-i yār [1] sevgilinin kılıcı. 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

tíġ-i ţafer-tāb [1] muzaffer kılıç. 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

tíġ-i zerrín [1] altın kabzalı kılıç. 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 
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tíġ çekmek [1] kılıç çekmek║ızdırap vermek. 

M31/IV/1 fürķat şebinde tíġ çeker māh-ı nev baŋa / tāc-ı ʿaźāb olur görinen ķubbe-i semā 

tíġin ʿarşa aŝmaķ [1] kılıcını Arş‟a asmak║çok büyük bir zafer elde etmek. 

K16/16 gülenüŋ külini göge ŝavurdılar bi-ʿavni‟llāh / siget alındı ʿarşa aŝdı tíġin şāh-ı ʿośmāní 

tíġ ü teber [1] kılıç ve balta. 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

 tír ok. 

tír-i āh [3] ah oku. 

M6/VI/3 ʿaceb midür anı ben tír-i āha beŋzetsem / feleklerüŋ çü šoķuz şíşesinden itdi mürūr 

G337/4 ķaddüm kemāna döndüreli derd-i ʿışķ-ı dost / aʿdāyı tír-i āh ile hergiz şaşurmazın 

G473/4 gürízān olma oķ gibi kemān-ı ķadd-i ʿāşıķdan / nişāna menzil-i ʿışķ içre varmaz tír-i āh egri 

tír-i belā [1] belâ oku, azap oku. 

G412/4 nişānla ʿayn-ı seʿādetle ey kemān-ebrū / bu derdmendüŋi tír-i belādan unutma 

tír-i cefā [4] cefa oku, eziyet oku. 

M7/II/3 ķaddüŋ kemāna döndügi ölüm nişānıdur / cismüŋde her ķıluŋ saŋa tír-i cefā imiş 

G87/3 tír-i cefāsı mürġ-i ĥoş-elĥān-ı kūy-i yār / seng-i belāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G139/2 bímār-ı ʿışķa ĥoş geçüben minnete geçer / tír-i cefāsı ʿāşıķa peyk-i viŝālidür 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

tír-i cevr [1] eziyet oku, zulüm oku. 

M29/I/1 geçdi cānānuŋ firāķı cānuma / tír-i cevri gibi girdi ķanuma 

tír-i elem [2] elem oku. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

G505/6 ĥoş gelür seng-i cefāsı ile tír-i elemi / eyledüm sínemi bir ķaşı kemānuŋ hedefi 

tír-i fürķat [1] ayrılık oku. 

G437/1 tír-i fürķatden n‟ola ķaddüm olursa yā gibi / ayda bir kez görinürsin ġurre-i ġarrā gibi 

tír-i ġam [2] gam oku. 

K2/13 tír-i ġam beŋzüm ŝarardup ķaddümi yay eyledi / daʿvíye maʿní gerekdür ʿāşıķ olana nişān 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

tír-i ġamze [2] hışımlı yan bakış oku. 

K13/20 kaʿbe-i kūyuŋda oldum bülbül-i ķuds-āşiyān / atma tír-i ġamzeŋi idüp kemān ebrūŋı çín 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 
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tír-i ġażeb [1] gazap oku, hışım oku. 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

tír-i hicrān [1] ayrılık oku, hasret oku. 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

tír-i himmet [1] gayret oku. 

M19/I/3 her laģţa tír-i himmet irişmez nişāneye 

tír-i iŝyān [1] isyan oku. 

G438/3 secde itdürme kemānveş saŋa ikrām idene / tír-i iŝyāna nişān eyler seni düşmen gibi 

tír-i ķażā [1] kaza oku, kader oku. 

M19/IV/2 tír-i ķażāya ŝabr ü rıżā ʿāķilānedür 

tír-i müjgān [1] kirpik okları. 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

tír-i niyāz [1] niyaz oku, hacet oku. 

K24/34 tír-i niyāza dergeh-i ʿālísidür nişān / pír-i murāda kilk-i dürer-bārıdur ʿaŝā 

tír-i perrān <MÇ‟de “tír-i bürrān”> [2] yüksek uçan ok. 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i perrānı 

tír-i riyā [1] riya oku. 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

tír-i şehriyār [1] padişahın (=Kanuni Sultan Süleyman‟ın) attığı ok. 

K10/9 naĥcír cānı gibi hemān baġrına baŝar / irse nişāna gelse ķaçan tír-i şehriyār 

tír-i zer-nişān [1] temreni altın kakmalı ok. 

K2/27 kesmege daʿvāsını ehl-i ʿināduŋ dāʾimā / oldı her ģükmi anuŋ gūyā ki tír-i zer-nişān 

tír ü kemān [3] ok ve yay. 

K5/40 ŝolaķlar encüm-i seyyār elinde tír ü kemān / nücūm-ı sāyiresi tāc-ı zerle peykānı 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

G106/1 ķaşuŋ gözüŋ ki tír ü kemāndan nişān virür / ķurbānuŋ olmaġa dil-i bí-çāre cān virür 

2. delil. 

tír ķılmaķ [1] delil olarak sunmak, delil olarak göstermek. 

M8/V/1 bir iki fesād ehli nitekim şemşír / bir iki nāme-i tezvíri ķıldı ķatline tír 

 tilāvet [1]  
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1. Kuran‟ı güzel sesle ve usulüne uygun okuma║tefekkür. 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 

2. “tefekkür” anlamı için ayrıca bkz. „ŝalāģ u zühd ü tilāvet‟ md. 

 tímār [3] tımar. 

1. ordu hizmeti ve yararlıklar karşılığında geliri şahıslara bırakılan toprak parçası. 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

K29/25 dār-ı ġurbetde ne tímār ü ne māl ü menāl / aġlar evlādum yetím olmış gibi eyyām-ı ʿíd 

K29/29 adı var kendüsi yoķ tímārınuŋ ʿanķā gibi / der cihān-ı bí-vefā mānend-i ū-rā kes ne-díd 

2. tedavi, deva. 

tímār olmaķ [1] iyileştirmek, derdine deva olmak║eldeki tımarı olmak. 

G122/3 yoķluġında ʿālemüŋ bir özge ʿālem var imiş / ʿālem-i faķr u fenā derd ehline tímār olur 

tír-i ġażeb [1] gazap oku, hışım oku║hışımlı yan bakış. 

G23/3 ķaşı kemānından anuŋ dāʾimā / ĥoş gelür oldı bize tír-i ġażeb 

 tírkeş [1] ok mahfazası, sadak, kubur. 

K21/18 bend olsa tírkeş kemer-i símine anuŋ / gören ŝanur ki irdi reh-i kehkeşāna tír 

 tiryākí [1] afyonkeş.  

K22/15 rifʿatüm şemsine mānend-i seģāb oldı ģicāb / kimi bengí kimi tiryākí fülān ibn-i fülān 

tiryākí mühmel [1] münasebetsiz tiryaki?/tiryakiler ve münasebetsizler?/münasebetsizliği 

tiryakilik hâline getirmiş olanlar? 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

tiryākílerüŋ muģkemi [1] sağlam tiryaki, esaslı tiryaki, tiryakilerin önde gideni. 

K33/2 gemiciler kemi tiryākílerüŋ muģkemisin / reviş-i keştí-i endām-ı tü ez-ĥod reften 

 tíşe kazma. 

tíşe-i ʿışķ [1] aşk kazması. Tanıkta Ferhad‟ın Bîsütûn dağını delerken kullandığı kazmayla 

intiharına telmih vardır. 

G28/2 tíşe-i ʿışķ ile çalışmaġ imiş başa belā / geldi didükleri ferhād gibi başuma hep 

 tíz [1] tez. 

1. ateş parçası gibi canlı, süratli, seri. 

M6/VII/7 ʿamelde tíz idi cümle miśāl-i nār-ı firāķ / meśelde her biri endíşe gibi çāpük ü şeng 

2. çabuk, hemen. 
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tíz günde [1] tez günde, tez vakitte, en yakın zamanda. 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

3. “keskin” anlamı için bkz. „tíġ-i tízʼ md. 

 tíz-revende hızlı hızlı yürüyen. 

tíz-revende olmaķ [1] hızla gelip geçmek. 

K1/15 olmışdı meger ʿömr gibi tíz-revende / bir demde iki ʿālemi seyr itdi hemānā 

 šoġan [6] doğan; diğer kuşlarla ve böceklerle beslenen çengel gagalı yırtıcı kuş. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

K34/28 uçurma mürġ-i cānını maġlūb olanlaruŋ / ʿömr-i ķaŝírine sebeb olma šoġan gibi 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

G471/5 mürġ-i ģużūruŋ uçura bir gün olur šoġan gibi / bāl ü perin aça uça muţlimeŋüŋ defātiri 

G456/4 deryā gibi ġıdāŋı saŋa gönderür ĥudā / zínhār baķma iller eline šoġan gibi 

 šoġmaķ [2] doğmak; (güneş) ufukta yükselerek görünmek║zuhur etmek, ortaya çıkmak. 

1.1. (güneş) ufukta yükselerek görünmek║(rahmet) bütün varlıklara erişmek. 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

1.2. (güneş) ufukta yükselerek görünmek║(hidayet) kalpleri aydınlatmak. 

M6/IV/2 açıldı ġonce gibi müşkilāt-ı ilm-i beyān / šoġınca şems-i hidāyet ķulūb-ı merdāna 

 šoġranmaķ [2] doğranmak, kesilmek║(ay için) dolunaydan hilâle doğru günbegün 

eksilmek. 

Muk20/2 mihre kimse degmemişdür ortada meh šoġranan 

Muk20/3 her ne deŋlü šoġranursa gün be-gün artar yine 

 šoġru [10]  

1. –(y)(A) yönelmiş olarak, -d(A)n tarafa. 

M1/III/6 köhne bināyem pír-i dü-tāyem / ģaķ cānibine šoġrı egildüm 

M3/V/6 gülşen-i firdevse šoġru bí-ģisāb ü bí-ʿitāb / gitdi emmā ķullarına ŝaldı ģasret nārını 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

…(y)(A) šoġru gelmek [2] …d(A)n tarafa yaklaşmak. 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G156/2 mescide toġrı ʿaŝā ile gelen dervíşi / der-i dergāh-ı ŝalāģıyyete derbān bilürüz 
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(y)(A) šoġru gitmek [1] …y(A) doğru ilerlemek. 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

2. dürüst, namuslu, güvenilir, sadık kimse. 

K20/45 ʿaseslerüŋ eli altında ķaldı hemçü ʿaŝā / şu šoġrular ki ŝalāģında ķılmadı ihmāl 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

K12/30 yoluŋda tír gibi kim olmaya šoġru / derūnına irişe lāleveş ĥadeng-i belā 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

šoġru çıķmaķ [2] haklılığı ispatlanmak. 

K22/29 šoġru çıķdum niçeler tír gibi ellerden / ķāēíler çekdi çevürdi beni mānend-i kemān 

M5/V/1 ölmedin gördüm bu teftíş ile rūz-ı maģşeri / šoġru çıķdum ģaķ ʿināyet ķıldı ķurtardum seri 

šoġru yār [3]  

1. sadık dost, hakikatli dost. 

M2/I/7 resūlüŋ šoġru yārı yaʿní aŝģābuŋ ʿalemdārı / ebí eyyūb-ı ensārí ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí 

M2/III/2 bu šoġru yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġrı yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

2. dimdik duran, uzun boylu, düzgün endamlı, mağrur sevgili. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 

šoġru yola gitmek [1] doğru yola gitmek, hak yoldan ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzere olmak. 

M1/II/6 kudret elinüŋ ĥaššıdur ādem / šoġru yola git mānend-i mıŝšar 

šoġru yoldan [1] doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayrılmadan. 

M2/III/2 bu šoġrı yārı šaŋ mı medd-i bismi‟llāha beŋzetsem / ki šoġru yoldan allāha delíl-i reh-nümādur bu 

šoġru yoldan ŝapmaķ [1] doğru yoldan sapmak, sırat-ı müstakimden çıkmak║dalalete düşmek. 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 

šoġrusını demek [1] hakikati söylemek.  

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

šoġrusın mı diyelüm [1] “doğrusunu mu söyleyelim?” 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrusın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

 šoġrulıġ [3] doğruluk, dürüstlük, sadakat. 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 
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K22/48 şeref-i maʿrifetem šoġrulıġ ile hünerüm / oldı ʿālemde baŋa ʿörf ü iżāfet ʿunvān 

šoġrulıġ ile [9] doğrulukla, dürüstçe, sadakatle, riyasızca. 

K15/17 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K17/19 göge irmezdi başı mihr-i cihān-ārā gibi / šoġrulıġ ile ķuluŋ olmasa ey server livā 

K21/28 šoġrulıġ ile ĥıdmetüŋe irdügi bu kim / egri olınca rāst irişmez nişāna tír 

K24/31 šoġrulıġ ile ķapusına ķılmayan sücūd / iblís gibi redd ola her yirde dāʾimā 

Ş2/126 odur cān bāġınuŋ serv-i revānı / n‟ola šoġrıluġ ile sevsem anı 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G281/2 šoġrulıġ ile sevdüm sen serv-i ĥırāmānı / aġyāre ķıyās itme ben ķuluŋı sulšānum 

G304/2 ebrūsı gibi egri ĥayāl itmeŋüz beni / šoġrulıġ ile sevdüm o serv-i revānı ben 

G473/9 seni šoġrulıġ ile sevdi çünkim ey sehí-ķāmet / ölürse meşhed-i yaģyāda bitmez bir giyāh egri 

 šoġrulmaķ [8] doğrulmak, bir tarafa doğru yönelmek. 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G128/2 ādemüŋ ʿaķlı gider ʿālem-i ģayretde ķalur / her ķaçan šoġrulup ol serv-i ser-efrāz gelür 

G136/3 tíġler gibi çalışdum ķolumı ʿuryān idüp / ķalb-i aġyāra girişdüm šoġrulup mānend-i tír 

G263/4 hemān-dem iĥtiyār elden gidüp ķarşu çıķar cānum / ıraķdan šoġrulup gelse ķaçan o serv-i āzādum 

G312/3 ķarşular ešfāl-i eşküm ʿāşıķ-ı üftāde-vār / šoġrulup serv-i revānum gelse ŝoģbetgāhdan 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

 šoķınmaķ [9]  

1. dokunmak, değmek, temas etmek. 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazusı çıķmaz ey kerem kānı 

M3/I/4 söyinürdi ol nefes ķandíl-i rūģ-ı müşrikín / her ķamış gönder šoķınsa nitekim bād-ı ŝabā 

G362/3 geçse peykānuŋ göŋülden arturur efġānumı / nāleler peydā ider šoķınduġınca nāra ŝu 

1.1. dokunmak, değmek, temas etmek║isabet etmek. 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

1.2. dokunmak, değmek, temas etmek║incitmek, rahatsız etmek. 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

šoķınmadın yıķılmaķ [1] dokunmadan yıkılmak║açlıktan bütün takati tükenmek. 

K25/19 açlıķ belāsı ile ĥazān yapraġı gibi / kimi šoķınmadın yıķılur kimi sendirer 

2. ulaşmak, erişmek, isabet etmek. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 
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M6/VII/5 geçer šoķınsa šoķuz cevşenine eflāküŋ / kemāndan çıķıcaķ anda tír-i berķ-ı ĥadeng 

2.1. ulaşmak, erişmek, isabet etmek║üzmek. 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

3. bir şeye değecek kadar yaklaşmak. 

K8/2 minnet ol mevlāya kim ĥātem gibi girdi ele / ķalʿalar kim šoķınur bürcine çerĥüŋ çenberi 

 šoķuz [4] dokuz. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

šoķuz ayaķ nerdübān [1] dokuz basamaklı merdiven║felekler. 

K2/24 şehr-i fażlında güneş bir sūĥtedür meşhūr-i nās / ķaŝr-ı ķadrinde felekler šoķuz ayaķ nerdübān 

šoķuz āyíne [4] dokuz ayna║dokuz kat felek. 

K1/10 seyr eyle bu şeb refref ile ʿarş-ı ʿalāyı / anı bu šoķuz āyínede eyledi peydā 

K20/27 beķā taŝavvurını ķılma rāh-ı fāníde / ʿıyān ider bu šoķuz āyíne hezār eşkāl 

G125/2 terk ü tecríd ile ʿālemde mesíģālıġ idüp / bu šoķuz āyínede gün gibi peydā olagör 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 

šoķuz çerĥ-i muʿallā [1] dokuz yüce felek. 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

šoķuz çerĥ-i mušabbaķ [1] tabakalar hâlinde üst üste gelmiş dokuz felek. 

K1/31 meydān-ı semendi bu šoķuz çerĥ-i mušabbaķ / naʿleyni nişānı meh ü mihr-i felek-ārā 

šoķuz dāʾire [1] dokuz daire║dokuz kat felek. 

G66/5 bu šoķuz dāʾireden ötesini bilimezüz / ŝonı ĥayr ola hele bizden ʿaceb ģayret var 

G499/1 faŝl-ı ĥazān gibi bozan ķayd-ı vücūdı baġını / šaşraya baŝdı bu šoķuz dāʾireden ayaġını 

šoķuz eflāk [2] dokuz felek. 

G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

G421/4 sekiz cennet cemāli gülşeninde bir gül-i zíbā / šoķuz eflāk ķadr-i rifʿat-i dil-dāra bir pāye 

šoķuz ġırbāl [1] dokuz kalbur║dokuz kat felek. 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

šoķuz ķat zırıĥ-ı çerĥ [1] dokuz kat felek zırhı, feleğin dokuz kat zırhı║dokuz kat felek. 

K1/23 šoġruldı hemān tír gibi cānib-i ʿarşa / geçdi bu šoķuz ķat zırıh-ı çerĥi hemānā 

šoķuz ķubbe-i ʿuţmā [1] dokuz yüce kubbe║dokuz kat felek. 
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K1/16 ervāģ gibi ķıldı semāvāti müşerref / šoldı ŝalavāt ile šoķuz ķubbe-i ʿuţmā 

šoķuz sāyebān [1] dokuz gölgelik çadır║dokuz kat felek. 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

šoķuz šolaşmaķ [2] dokuz dolaşmak║çok dolaşmak, çok defalar dolaşmak. 

M37/I/1 bir gice seyrümde gördüm on sekiz biŋ ʿālemi / gün gibi šoķuz šolaşdum bu sipihr-i aʿţamı 

G190/3 ol māh kendüyi seveni sevmez āh kim / gün gibi ķapusın gerek ise šoķuz šolaş 

 šolanmaķ [2]  

1. bir şeyin çevresine sarılmak; dolanmak. 

M8/III/4 šolandı gerdenine hāle gibi mār-ı semūm / rıżā-yı ģaķ ne ise rāżí oldı ol merģūm 

2. ziyaret etmek. 

G475/5 ehl-i ʿirfānuŋ cihānda kaʿbe-i maķŝūdıyuz / gün gibi şevķi olan her gün šolanurlar bizi 

 šolaşmaķ [2] bir şeyin etrafını sarıp kuşatmak; dolaşmak. 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

 šoldurmaķ [2]  

1. doldurmak, dolu hâle getirmek, tamamen kaplamak. 

G423/4 mey ile meymene vü meysereŋi šoldurma / ne revādur ki meye kaʿbe-i dil menzil ola 

1.1. doldurmak, tamamen kaplamak║çınlatmak. 

K16/7 şuʿāʿ-ı mihr-i nūrāní gibi šoldurdı ġāzíler / ŝadā-yi allāh allāhdan ķıbāb-ı çerĥ-i devrānı 

 šolu [5] dolu. 

1. bir şey ile tamamen dolmuş; boş karşıtı. 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-ı ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

G45/2 ŝubģ-i ŝādıķ gibi göŋlüŋ açıla bula ŝafā / ʿışķ-ı ģaķdan içer iseŋ šolu bir cām-ı ŝabūģ 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

2. yere buz şeklinde düşen iri yağmur tanesi║içki dolu kadeh, içki. 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

3. içki dolu kadeh, içki║yere buz şeklinde düşen iri yağmur tanesi 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

G217/4 bugün bezm içre ey sāķí šolu bārān gibi yaġdı / irişdi göklere beŋzer ki ebr-i āhı mestānuŋ 

šolu ķılmaķ [1] tamamen doldurmak.  

Ş2/60 derūnum ʿilm ü ģikmetle šolu ķıl / birūnum eyle nūr-ı ŝıdķa māʾil 
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 šonanma [1] gemi filosu║süs, bezek║donanma şenliklerindeki süslemeler. 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

 šonanmaķ [3]  

1. göz alıcı, güzel şeylerle baştan aşağı kaplanmak, donanmak, bezenmek. 

K9/2 šonandı ķaŝr-ı muʿallālar ile her cānib / cināna döndi ŝanasın bu ʿālem-i fāní 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā  

1.1. donanmak║giyinmek, kuşanmak║süslenmek║donanma şenliklerindeki kandiller gibi ışıl ışıl 

olmak. 

M8/II/1 šonandı aġlar ile nūrdan menāra dönüp / küşāde-ĥāšır idi şevķ ile nehāra dönüp 

 šonadmaķ [1] donatmak, giydirmek, kuşatmak. 

K10/34 ĥalķ-ı cihānı cāme-i zer-beft ile ķamu / lušf ile her seģer šonadur mihr-i tābdār 

 šoŋuķ [1] donuk, mat║gönül saflığından uzak. 

K33/7 felegi vü melegi dil deŋizinde görimez / göŋli mirʾātı šoŋuķ kendüyi bilmez gevden 

 šop [4] 

1. gülle veya şarapnel atan ateşli silah. 

K7/31 beni bu reşk ile öldürmek içün leyl ü nehār / niçe šop oldı bahādırlıġumuŋ ʿarżaları 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

šop-ı ģavādiś [1] hadiselerin (=başa gelenlerin, yaşananların) topu║geçen ömrün topu. 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

2. cirit oyununda kullanılan top, gûy. 

 düşmanların kelleleri. 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

 atların gövdeleri. 

M6/VIII/6  ķoşuda esblerüŋ cismi šop idi gūyā / olurdı dört ayaġı her birine çevgānlar 

šop-ı ģayāt [1] hayat topu, ömür topu. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

šop eylemek [1] cirit oyunundaki top gibi yapmak║(düşman kellesi bağlamında) kılıçla kesip 

yerlerde sürüklemek. 

K9/39 mehābetiyle ġazā günlerinde šop eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

3. tamamen, bütünüyle║hiç. 
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šop yoķdansa šorlak yig [1] “hiç yoktansa torlak yeğdir”. Bugün “kötürümden aksak hiç yoktan 

torlak yeğdir” şeklinde yaşayan atasözü. “Kusurlu da olsa bir şeyin elde bulunması hiç 

olmamasından evlâdır” anlamına gelen bu meseli Yahya, Kandî ile Hayâlî arasındaki tercihini 

belirtmek üzere kullanmış; bunu yaparken de Hayâlî‟nin kalenderiliğini vurgulamıştır. 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

 šopraķ [4]  

1.1. toprak║mezar, mezar toprağı. 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

1.1.1. mezar, mezar toprağı║toprak olmuş bedenin zerreleri. 

G217/1 müyesser olmadı seyr eylemek kūyını cānānuŋ / ŝabā šopraġumı bārí iletsün kūyına anuŋ 

G470/7 gün gibi meşhed-i yaģyāyı šavāf eyler iseŋ / şevķ ile raķŝa gire šopraġınuŋ źerreleri 

1.2. toprak║dünya. 

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

šopraġ gözine [1] “toprak gözüne!” “ölsün, göz oyuklarını toprak doldursun” anlamında beddua. 

M14/IV/4 šopraġ anuŋ gibi şāhuŋ gözine başına šaş / düşmen-i dín-i nebídür mülģidān-ı dil-ĥırāş 

šopraġ ile oynamaķ [1] (çocuklar gibi) toprakla oynamak║dünyaya bağlanmak. 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

šopraġ ol başa ola [1] “toprak onun başına!”; “ölsün, toprağa girsin” anlamında beddua. 

G476/1 çıķsun ol göz ki senüŋ ġayrüŋe ide naţarı / šopraġ ol başa ola olmaz ise derd-i seri 

šopraġa ŝalmaķ [2] 

1. toprağa vermek║ölüyü gömmek. 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

2. yere düşürmek, hâksâr etmek║itibar göstermeyip zelil etmek. 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde ŝaķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 

šorbadaġı ŝūretini ĥalķa ʿıyān eylemek [1] torbadaki yüzünü halka göstermek/teşhir 

etmek║rüsvâ-yı âm etmek. Tanıkta dilberin yüzünü çepeçevre saran sakallar torbaya 

benzetilmektedir. Şairin kastettiği torba, dilenci torbası, hayvanların boyunlarına takılan arpa 

torbası, dilberin evlilik çağına geldiğine işareten tuz torbası ya da bir teşhir cezasının gereci 

olabilir. 
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M40/III/2  eyledi šorbadaġı ŝūretüŋi ĥalķa ʿıyān / oŋmasun bitmesün ey dil-ber-i raʿnā ŝaķaluŋ 

toz un kıvamındaki çok ince toprak. 

tozını görmemek [2] tozunu dahi görememek; hiçbir şekilde görememek. 

K20/14 ricāl-ı ġayba ķarış tā ki görmeye tozuŋı / elerse arżı eger görinen šoķuz ġırbāl 

G227/4 ey dil vücūduŋa irişüp ŝarŝar-ı ecel / bir gün ola ki çeşm-i cihān görmeye tozuŋ 

tozını ķapışmaķ [1] tozunu kapışmak, hep birden tozuna üşüşüp aceleyle almaya çalışmak║tozu 

kapışılanın kıymet ve itibarının yükselmesi. 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

 tozķoparan-oġlı [1] Tozkoparanoğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan kemankeş güzeli. 

Ş2/175 biri tozķoparan-oġlı períveş / atası gibi olmışdur kemānkeş 

 töhmet [1] suç, kabahat. 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

 šūbā [6] bütün Cennet‟e gölge saldığına inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda olarak 

tasvir edilen ilahi ağaç. 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-i müzekkā 

K1/53 šūbāya nice beŋzedeyin ķāmetüŋi kim / yanuŋda senüŋ çöpçe görinmez baŋa šūbā 

K26/34 bu deŋlü rifʿate irmezdi evc-i ʿizzetde / nihāl-i kaddine baş egmese eger šūbā 

G350/3 gözüŋ açılsun behār-ı ʿışķ ile šūbā gibi / bir çerāġ uyar er iseŋ ʿālem-i envārdan  

 Kırkçeşme suyu. 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

šūbā vü sidre [1] Tuba ve Sidre ağaçları║yücelik ve kutsallık sembolleri. 

G242/6 bir serve māʾil oldı göŋül şāhbāzı kim / šūbā vü sidre aŋa naţar bir budaķ degül 

 šūfān  

1. çok şiddetli yağmur ve rüzgâr fırtınası. 

šūfān-ı nūģ [1] Nuh tufanı. Hazreti Nuh zamanında kopan ve bütün dünyayı sular altında bırakan 

tufan. 

M1/II/3 alçaġı elden ķoma ki görmez / šūfān-ı nūģı deryāda gevher 

2. tufanı andıracak kadar yoğun ve şiddetle hücum eden şey. 

šūfān-ı tíġ [1] kılıç tufanı. 

K8/12 ķaydefā mülki gibi šūfān-ı tíġe ġarķ ider / mülk-i dārāya ģavāle itse bir iskenderi 
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 tuġ [4] tepesinde altından bir top ve altında boyalı at ya da yak kıllarından püskülleri 

bulunan çok uzun bir sırıktan ibaret saltanat ve vezaret alameti, tuğ. 

K12/25 çözilse tuġlaruŋ kākül-i mušarrāsı / šolar derūn-ı cihān būy-i ʿanber-i sārā 

 yücelik hüması, göklerin hüması. 

K7/19 görinen tuġları mürġ-i hümā-yı rifʿat / atınuŋ izleri fetģ ü ţaferüŋ bāb ü deri 

 nurlu, mübarek pir. 

K8/15 tuġlar şol pír-i nūrāníye beŋzer fi‟l-meśel / ĥıżr-ı ĥāżır gibi olmışdur erenler reh-beri 

 gemiler. 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

tuġ-ı siyāh [1] siyah tuğ  gece. 

K10/32 aķ ŝancaġ ile tuġ-ı siyāhuŋ gören didi / āmentü bi‟lleźí ĥalaķa‟l-leyle ve‟n-nehār 

tuġ-ı sulšāní [1] saltanat tuğu  tarikat piri. 

K16/4 meger her tuġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

 šuġrā [3] fermanlarda imza yerine kullanılan, padişahın ismini içeren özel işaret, tuğra. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

 memduhun kaşının vasıfları. 

K26/43 ĥayāl-i bikr-i meʿāní ile olup mestūr / bu naġmeye ķaşuŋ evŝāfıdur çeken šuġrā 

 sevgilinin kara kaşı ve Yahya‟nın beyitleri. 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

šuġrā-yı mušallā [1] altın yaldızlı tuğra  ay. 

K1/5 ol gice meger ķadr ü berāt idi muķarrer / çekdi ķamer-i çerĥ aŋa šuġrā-yı mušallā 

tuġulġa [1] tolga, miğfer  feleğin kubbeleri. 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

šūl uzunluk, boy. 

šūl-i emel [2] tükenmez arzu. 

G220/2 kākül-i yārda göŋlüŋ ķad-i dil-berde gözüŋ / seni maġbūn ider el-ķıŝŝa bu šūl-i emelüŋ 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

šūl ü ʿarż [1] en ve boy. 

K27/27 egnümde šūl ü ʿarżı anuŋ oldı çāk çāk / ķaŝr-ı vücūduma ŝanasın urdı nerdübān 

šūl ü dırāz [2] upuzun; başı sonu belli olmayan. 
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K29/10 ʿömr ise ġāyet ķaŝír ü derd ise šūl ü dırāz / ʿālem-i ģayretde ķaldum nā-murād ü nā-ümíd 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

 šulınmaķ [6] (ay, güneş ve yıldızlar için) batmak, kaybolmak. 

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

Ş1/214 elin dest-i felāket aŋa ŝunsun / cemāli şemsi tíz günde šulınsun 

G104/4 geçdiler gün gibi dünyādan ŝafā-yı ķalb ile / gitdiler bir bir hemān šulındılar ebdāllar 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

G303/3 gūyā ki gün šulındı irişdi şeb-i viŝāl / dül-bendi düşdi kāküli görindi nā-gehān 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

šulūʿ doğma, doğuş. 

šulūʿ eylemek, šulūʿ itmek [4] doğmak║görünmek. 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

K16/25 seʿādet maşrıķından gün gibi geldi šulūʿ itdi / cihānuŋ ol emírü‟l-müʾminíni şāh-ı devrānı 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

 šuman [1] duman. 

K34/19 her bir perí-ĥıŝāle göŋül virme gel berü / dívāne olma šaġlara düşme šuman gibi 

šumanlu šaġ [1] dumanlı dağ, başı puslu dağ. 

G169/3 cihānda ney gibi ser tā-ķadem fiġānuz biz / šumanlu šaġ gibiyüz başdan ayaġa āhuz 

 tūmār rulo hâlinde sarılmış kâğıt, tomar. 

tūmār-ı ʿömr [1] ömür tomarı. 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

 šuna [1] Tuna nehri  Kanuni Sultan Süleyman‟ın yoluna çıkan ama Sava ve Dırava 

ejderhalarıyla birlikte gölge gibi ayaklar altında kalan büyük yılan. 

K16/13  yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

 tunca [4] Edirne‟de bulunan Tunca nehri. 

Ş1/85 ķaçan kim irişe faŝl-ı behārí / çiçeklerle šolar tunca kenārı 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

 Meriç‟e erişince ikisi birlikte Hazreti Ali‟nin Zülfekar‟ı. 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 
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 yaşını Nil eyleyip boynunu büküp gezen Yahya. 

G26/2 yaşumı níl eyleyüp lāyıķ mıdur şehrüŋde kim / tunca gibi boynumı burup gezem maģzūn olup 

tunca ile arda [1] Tunca ve Arda nehirleri  sevgiliye muhabbetinden Edirne‟ye sürünüp gelen 

Yahya. 

G16/4 benüm gibi sürinüp gelmez idi bu şehre / maģabbet eylemese tunca ile arda saŋa 

tunca seyrānına gitmek [1] Tunca kıyısına gezmeye gitmek. 

Ş1/103 çü mevlā-ĥāne seyri ola āĥir / giderler tunca seyrānına bir bir 

 šūr [5], šūr šāġı [1] Hazreti Musa‟nın ilahi hitaba mazhar olduğu ve kendisine vahyin 

indirildiği dağ. 

M13/II/4 ģażret-i mūsā gibi cāy-i niyāzı šūr olur / ʿışķ ile pür-şevķ olur ķandíl-i ʿarşa nūr olur 

M7/VII/6 ģaķ raģmet eylesün diyene raģmet eylesün / ķabr-i müníri ehl-i münācāta šūr ola 

G79/3 lāyıķ-ı nūr-i tecellāya ne lāzım kūy-i yār / ģaķ teʿālā ehl-i ʿışķa her maķāmı šūr ider 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G267/3 her şecer bir šūr šaġıdur münācāt ehline / her şükūfe anda envār-ı tecellādur begüm 

šūr-ı aģbāb-ı imāmü‟l-enbiyā [1] nebiler imamının (=Hazreti Muhammed) dostlarının 

Tur‟u║Süleymaniye Camii. 

K3/29 mesned-i ehl-i münācāt ü mekān-ı sālikān / beyt-i ʿilm ü šūr-ı aģbāb-ı imāmü‟l-enbiyā 

šūr-ı Mūsā [2] Musa‟nın Tur‟u. 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

G369/4 revādur degme kimse görmese kūyında cānānı / tecellí nūrını her kişi görmez šūr-ı mūsāda 

šūr-ı niyāz [8] niyaz Tur‟u, yalvarma Tur‟u, temenna Tur‟u. 

K1/27 çün šūr-ı niyāz içre mübārek gözin açdı / görindi o laģţa aŋa envār-ı tecellā 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

M4/I/4 ten penbesini cān ķulaġından çıķarmayan / šūr-ı niyāzda ide mi ģaķķ ile kelām 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G275/2 açalum šūr-ı niyāz içre göŋül āyínesin / göz göre maţhar-ı envār-ı tecellā olalum 

G396/2 meskeni šūr-ı niyāz ü hem-demi ĥıżr-ı nebí / menzil-i ednā olan ʿarş-ı ʿalādur ʿāşıķa 

G472/3 menzili dārü‟s-selām ü meskeni šūr-ı niyāz / nūra garķ eyler cemāli gibi anı çāderi 

G488/2 ķapusı kaʿbe-i ʿuşşāķ işigi šūr-ı niyāz / ĥūblar kānı ŝafā mecmaʿıdur dükkānı 

šūr-ı taķvā [1] takva Tur‟u. 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi pāşāmuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 
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šūr-ı temennā [4] niyaz Tur‟u, tazarru Tur‟u, münacat Tur‟u. 

G115/3 šurı šur ķadre iren āb-ı revān gibi hemān / šurduġuŋ […] šūr-ı temennā idegör 

G151/2 her gelen dest-i duʿāmuzdan eli boş gitmez / pír-i aŝģāb-ı ŝafā šūr-ı temennāyuz biz 

G391/5 sušūr-ı naţmıdur emvāc-ı baģr-i ʿışķı yaģyānuŋ / gözi nār-ı tecellāda dili šūr-ı temennāda 

G455/2 her vücūd-ı ehl-i cūda cümle aŝģāb-ı sücūd / kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ šūr-ı temennādur didi 

šūr-ı tecellā [1] tecelli Tur‟u. 

G134/4 ŝu gibi šurı šur çāh-ı tenezzülde niyāz eyle / vücūdı ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ šūr-ı tecellādur 

šūr-ı źāt [1] (bir kimsenin) zat(ının) Tur‟u. 

K28/22 ķāmeti eş-şeybü nūrí ĥilķatinüŋ lāyıķı / šūr-ı źātına düşer ĥurşíd nūrāniyyeti 

šurmadan [6] durmadan, sürekli, gitgide. 

G342/1 her kimüŋ kim devlet-i dünyāsı artar šurmadan / ʿāşıķ-ı şeydā gibi aʿdāsı artar šurmadan 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G342/3 ʿışķ yolında ceres gibi maģabbet ehlinüŋ / eksük olmaz başınuŋ ġavġāsı artar šurmadan 

G342/4 bir perí yüzlü hilāl-ebrūya ʿāşıķ olanuŋ / nāle vü āhı gibi sevdāsı artar šurmadan 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

šurup šurup deve dimek [1] durup durup “deve” demek║durup durup lafı deveye getirmek║“deli 

durur durur, deve söyler” meseline telmih vardır. 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

šururken [1] dururken, varken, mevcutken. 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

 šurna teli ŝorġuc [1] turna kuşunun teleğinden yapılmış sorguç. 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 

 turunc [6] portakala benzeyen, turuncu renge adını veren buruk tatlı meyve. 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

G40/3 başını šop eylemiş çevgān-ı tíġ-i miģnete / beŋzi ŝarı ʿāşıķ-ı şeydālara beŋzer turunc 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yer yer turunc 

 šuş karşı, bir şeyin karşısı. 

šuş olmaķ [2]  

1. rastlamak, karşılaşmak. 
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G114/4 ʿışķ ile āyíne-i ġayb olmaġ isterseŋ eger / anlara var kim hidāyet ehline šuş oldılar 

2. müptela olmak, tutulmak. 

M42/VI/1 oŋılmaz derde šuş oldum ķapuŋda eyledüm rıģlet / göŋül şehrine hicrānuŋ düşürdi āteş-i ģasret 

 tūşe azık. 

tūşe-i cān canın azığı  güllaç. 

G39/1 tūşe-i cāndur ġıdā-yı ehl-i devletdür gülāc / rāģatü‟l-ervāģ ü miftāģ-ı šabíʿatdür gülāc 

 šušaķ [1] dudak. 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

 šutılmak [4] 

1. yakalanmak, alıkonmak, hapsedilmek. 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 

2. başka bir gök cismiyle arka arkaya gelerek üzerine gölge düşmek. 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

M8/II/5 šutıldı gelmedi çünkim o māh-pāre dönüp / görenler aġladılar ebr-i nev-behāra dönüp 

3. yakalanmak, avlanmak. 

G378/3 dāne vü dām ile šutılmaz imiş mürġ-i hümā / gelmedi bezmümüze baķmadı peymānemüze 

 šutışmaķ [4]  

1.1. tutuşmak, alev almak, yanmaya başlamak║aşk ateşiyle yanmak. 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

G256/2 šutışup cismi yanar ʿāşıķ-ı dil-ĥaste gibi / gördi ģammām seni çünki işi oldı temām 

G290/1 šutışdı āteş-i ʿışķ ile ķalb-i ġamgínüm / zülāl-i vuŝlat ile olmaz oldı teskínüm 

1.2. tutuşmak, yanmak║güreşmek. 

G400/3 merd ise meydāna gelsün rüstem-i zālem diyen / cānı var ise šutışsun āteş-i hicrān ile 

 šūší [2] papağan. 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

Ş2/150 gören šūší ŝanur destārın anuŋ / ki irür başına serv-i revānuŋ 

šūší-i bāġ-ı irem [1] İrem bağının papağanı. 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervāzıdur / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

šūší-i gūyā [1] dile gelmiş papağan  yeşil elbisesiyle sevgili. 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

šūší-i şírín-maķāl [1] tatlı sözlü papağan  İbn-i Kemal‟in övgüsünün şekeriyle Yahya. 
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K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

šūší-i şírín-zebān [1] tatlı dilli papağan  demir kafese benzeyen telleriyle çeng. 

G215/2 evtārı şeklidür aŋa gūyā demür ķafes / beŋzer ki oldı šūší-i şírín-zebān çeng 

šūší-i şírín-güftār [1] tatlı sözlü papağan  yeşil elbisesiyle servi boylu Ferruh. 

G47/4 söze geldükçe olur šūší-i şírín-güftār / cāme-i sebz ile bir serv-i revāndur ferruĥ 

 tūtiyā [1] görüş kuvvetini arttırmak için göze sürülen sürmenin tozu. 

G141/2 işigüŋde bizi ĥāk eyler iseŋ ʿömrüm eger / tūtiyāveş ķapışa ehl-i naţarlar tozumuz 

 šutmaķ [6] 

1. bir nesneyi kavrayarak elinde bulundurmak. 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/17 cümle rūģ-ı enbiyā naŝrun mina‟llāh oķıyup / bu ġazā içre šutar ishāķ peyġamber livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

2. yakalamak. 

K20/46 benefşe gibi šutup baġa ŝaldı dest-i ʿavān / kimisi merd-i ġaríb ü kimisi ehl-i ʿıyāl 

3. döktüğü kanın etkisinden kurtulamamak, hışmına uğrayarak işleri ters gitmek║(şarap için) 

başına vurmak, sarhoş etmek, hasta etmek.  

G494/6 yāre mey ŝunma raķíbā beni ķan aġlatma / cām gibi šutar āĥir gözümüŋ yaşı seni 

4. (bir şeyin görünmesini engellemek, setretmek için) örtmek. 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 

5. farz etmek, varsaymak, öyle kabul etmek. 

šutalum [8] diyelim ki, varsayalım ki, farz edelim ki 

K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

K33/15 šutalum yil götürür taĥt-ı süleymānuŋ ola / felegüŋ bād-ı şimāli ķomaya ŝaġ u esen 

G222/1 öldügüme acımazsa n‟ola ķalb-i āhenüŋ / gülşenüŋden šutalum bir bülbül eksilmiş senüŋ 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G415/2 šutalum bürc-i şerefde mihr ü māh eyler ķırān / híç noķŝān olmaz evlenmek meh-i tābānuma 

G484/1 dil-i maģzūnumı bir gün tesellā itseŋ olmaz mı / šutalum düşmenüŋ oldum müdārā itseŋ olmaz mı 

G514/2 bir hüner ŝanma efendüm šutalum öldürdüŋ / bir alay ʿāşıķı bir šāʾife-i maģcūbı 

 šuyılmaķ [5] duyulmak. 

1. haber alınmak, öğrenilmek? / farkedilmek, anlaşılmak? 
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K16/35 ķıraluŋ āli šuyıldı elem baģrine ġarķ itdi / ķızıl alma diyārı ile iķlím-i alamanı 

2. farkedilmek, anlaşılmak, hissedilmek. 

G138/2 maģabbet āteşi ģayfā šuyıldı dūd-ı āhumdan / benüm rūģ-ı revānum cān gibi ʿışķı nihān ister 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

G385/3 šuyılmazdı ġamı ʿışķuŋ belürmezdi ĥaš-ı dil-ber / cihānda ʿışķ u müşg ey dil eger bir dem nihān olsa 

3. malum olmak, bilinir hâle gelmek, ifşa olmak. 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

 šuymaķ [5] duymak. 

1. işiterek haberdar olmak, öğrenmek. 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

2. keşfetmek, gönlünde hissetmek. 

Ş2/2 bu ism-i aʿţamı kim ķılsa tekrār / šuyar ilhām-ı rabbāníden esrār 

3. farketmek, anlamak. 

G313/2 bilmezin rūz-ı viŝāli nice pinhān ideyin / šuydı esrārumı cānā beni mesrūr gören 

4. sezmek, hissetmek, farketmek. 

M9/VII/3 adını zinde iden rūģ-ı revān ŝaġ olsun / kāmilüŋ rūģ-ı kelāmını šuyan ŝaġ olsun  

5. duyular yoluyla hissetmek. 

G496/2 šuymasun bārí vücūdum nār-ı ģicrān acısın / ey perí ʿaķlum períşān eyle ebdāl it beni 

 šuyūr [1] “šayr”ın çoğulu; kuşlar. 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

šuyūr-ı cennet [1] cennet kuşları. 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

 šuyurmaķ [1] duyurmak, farkettirmek, hissettirmek, anlaşılmasına sebep olmak. 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

 tü tükürme nidası. 

tü dir iseŋ yire düşmez šonar ķalur [1] “tü desen/tükürsen yere düşmez, donar kalır”; havanın 

soğukluğunu tasvir etmek için kullanılmıştır.  

K26/13 cihān ĥarābesi sırça serāya döndi hemān / tü dir iseŋ yire düşmez šoŋar ķalur meśelā 

 tüfeng, tüfek [3] uzun namlulu ve uzun menzilli ateşli silah. 

K2/37 nice cān ķurtara düşmenler miśāl-i raʿd ü berķ / leşkerüŋde her tüfeng oldı ķażā-yı āsümān 
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K12/31 velāyetüŋle ġazāda ʿaŝā-yı mūsāveş / olur ʿadū gözine her tüfek bir ejderhā 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı 

 türāb [3] toprak. 

M4/V/5 açma cihānda dāmen-i ʿaybı ŝabā gibi / setr eyle gördügüŋi ķamu nitekim türāb 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

G326/2 bir rind-i mey-peresti imāmü‟l-hümām ider / cām-ı cihān-nümāyı yapanlar türābdan 

türāb-ı dergāh [1] dergâh toprağı. 

G169/6 hüner cemāline keşşāf ü ʿayba settāruz / birine bād ü birine türāb-ı dergāhuz 

türāb-ı ķaŝr-ı ķayser [1] kayser sarayının (harabesinin) toprağı. 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

türāb-ı źillet ü faķr [1] hakirlik ve fakirlik toprağı║sefalet, zavallılık. 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 

türāba düşmek [1] toprağa düşmek║yerle bir olmak, âciz ve hakir hâle düşmek. 

K23/3 türāba düşmiş iken jāleveş o dürr-i yetím / göge çıķardı bugün anı mihr-i iģsānı 

 türbe [2] içinde bir din ya da devlet büyüğünün mezarının bulunduğu, genellikle bir 

kubbeyle örtülü, ziyaretgâh hâline gelmiş mimari yapı. 

M2/I/4 felekdür türbesinüŋ ķubbesi evc-i muʿallāda / vücūdı gün gibi ol ķubbede bir nūr-ı aʿţamdur 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

 türbedār [1] bir türbenin bekçilik, bakım ve temizlik hizmetlerini gören, ziyaretçilerini 

gezdiren görevli. 

M7/IV/7 oldı ķıbāb-ı çerĥdeki gün gibi aŋa / bir ehl-i şevķ pír-i cihān-díde türbedār 

 türkí Türkçe. 

türkí bilmez aĥriyān [1] Türkçe bilmeyen Bulgar asıllı Müslüman; Pomak. 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyānı ķo 

 tüy insan ve hayvan derisini kaplayan çok ince kıl. 

tüyi ürpermek [1] tüyleri ürpermek, tüyleri diken diken olmak║dehşete ve korkuya kapılmak. 

G218/3 ĥaš-ı miskín geleli ʿārıżuŋa dehşetden / tüyi ürperdi hemān nāfe-i misk-i ĥutenüŋ 
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3.7. -U- 

 ʿubūdiyyet [1] kulun iradesini tamamen Allah‟a teslim ederek ona boyun eğmesi; kulluk. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķāmeti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

 ʿubūr geçme, geçiş. 

ʿubūr itmek [1] yürüyüp geçmek. 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

 uc [4]  

1. bir nesnenin genelde sivri olan bitim noktası. 

M6/V/4 kimesne ķılmasa misvāküŋ ucını ıŝlāģ / baŝar mı idi ser-i ehl-i sünnet üzre ķadem 

M6/VII/4 ķapardı níze ile ĥāl-i rū-siyāģı ķamu / ucında nízelerüŋ ŝanma perçem-i şeb-reng 

2. uzun bir şeyin üst ya da alt noktası. 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

3. son, nihayet║dal ucu. 

G40/5 şiʿr-i yaģyānuŋ nihāl-i tāzedür her mıŝraʿı / encüm-i şehlā gibi ucında var yer yer turunc 

4. sebep. 

ucından [2] yüzünden, sebebiyle. 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

M13/IV/1 dil uzatma ŝofí-i ŝāfílere ġavġāyı kes / bir dil ucından virür başını ġavġāya ceres 

 uçmaġ, uçmaķ [15]  

1. uçmak; kanatlar aracılığıyla havada süzülmek. 

K18/38 midģatüŋde iki mıŝraʿla benüm her beytüm / bir hümādur ŝanasın uçmaġa açmış per ü bāl 

M5/IV/5 ʿālem-i evc-i ŝadāķatde çıķup uçmaġ içün / ķol ķanad itdüm hemān bu mašlaʿ-ı şiʿr-i teri 

M43/II/1 sevdüm seni bu ģüsn ü cemāl ile begendüm / dil mürġi saŋa uçdı benüm serv-i bülendüm 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G303/2 ŝandum ki ārzū idüben āşiyānını / bir aķ kebūter uçdı ser-i servden hemān 

G390/3 sensüz nice ģayāt umayın ʿālem içre kim / cān mürġi uçdı şevķ ile serv-i bülendüŋe 

1.1. uçmak║önüne konmak, karşısına gelmek. 

G471/5 mürġ-i ģużūruŋ uçura bir gün olur šoġan gibi / bāl ü perin aça uça muţlimeŋüŋ defātiri  

1.2. uçmak║bir yerden, bir şeyden ayrılmak, uzaklaşmak. 
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K7/10 çıķa geldi gözinüŋ nūrı ʿacem şāhınuŋ / uçdı şāhín gibi açdı beriye bāl ü peri 

G71/7 dil gülşeninde oldı bu şiʿrüm cihāna fāş / ebyātdan ķanadın açup uçdı bir hezār 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

uçamaz yaralu bir ŝu ķuşı gibi šalbınmaķ [1] uçamayan yaralı bir su kuşu gibi çırpınmak; kollarını 

suya vurup debelenen kimseleri tasvir etmek için kullanılmıştır. 

G343/2 uçamaz yaralu bir ŝu ķuşı gibi šalbınur / ķolların ŝuya uran kimse muģaŝŝal girmesün 

uçup gitmek [1] kanatlanıp uçup gitmek║kaybolmak, yok olmak║ölmek. 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

uçup uçup [1] birbiri ardına latif bir şekilde uça uça║kaya kaya. 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

1.3. uçmak║cennet. 

K13/33 midģatüŋde beyt-i rūģ-efzāmı görenler ŝanur / uçmaġa iki ķanadın açdı cibríl-i emín 

K15/23 ġālibā šāvūs-ı cennet-āşiyānuŋdur senüŋ / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K17/29 ŝūretā šāvus-ı cennet-āşiyān olmış durur / açdı gūyā kūyuŋa uçmaġa bāl ü per livā 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

K21/5 uçmaġa kūyuŋa ŝanasın ķol ķanad olur / meydān-ı sínemi pür idüp irse cāna tír 

K21/10 baġrına baŝmaz idi kemān anı dem-be-dem / uçmaķda beŋzer olmasa ģūr-ı cināna tír 

M12/V/4 bāl ü per ola saŋa uçmaġ içün ʿadl ile dād / her nefes maķŝūdumuz budur ilā yevmi‟t-tenād 

G21/5 serv-i revān-ı bāġ-ı cināndur boyuŋ senüŋ / gördükçe mürġ-i cānum ider uçmaġı šaleb 

G64/1 iki ķaşuŋ ortasında ģālüŋ ey ĥayrü‟l-beşer / bir melekdür ŝanasın uçmaġa açmış bāl ü per 

G70/4 behānem olsa varsam ol mekān-ı kān-ı iģsāna / ki cānum bülbüli uçmaġa ķaŝd eyler cinān ister 

G80/4 iki ķanad olur aŋa ĥavf ü recāsı dāʾimā / şol kişi kim ŝalāģ ile uçmaġı iķtiżā ider 

G117/3 ķayd-ı ġam-ı cihāndan alup dest-i ʿışķ ile / şeh-bāz-ı rūģ-ı ʿāşıķı uçmaġa ŝaldılar 

1.3.1. uçmak║cennet çağrışımı. 

G19/1 mürġ-ı dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

G44/4 göŋlüm benüm o ķāmeti bālāyı özledi / šoġruldı uçdı serv-i cināna hümā-yı rūģ 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

uçmaķ serāyı [1] cennet sarayı. 

G352/4 evlād-ı ādemden ķaçar insān olur meyden geçer / uçmaķ serāyından uçar ʿışķ ehli bí-miķdār iken 

 ʿūd [2] 

1. gövdesi yarım armut şeklinde, ladin göğüslü, 11 telli, mızrapla çalınan musiki aleti, ut. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 
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2. öd ağacının buhurdan içinde tütsü olarak yakılan, kendine has güzel bir kokusu olan kabuğu ve 

kıymığı; öd.  

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

ʿūd aġacı [1] öd ağacı. 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

 ufacuķ [1] ufacık, küçücük. 

ufacuķ ŝancı [1] ufacık sancı; küçük olmasına rağmen ağlatıp inleten, dayanılmaz sancı║dilberin 

yeni bitmiş sakalları. 

M40/I/1 iŋledüp aġladur oldı seni cānā ŝaķaluŋ / ufacuķ ŝancı olupdur saŋa gūyā ŝaķaluŋ 

 uġramaķ [11] 

1. bir yere kısa süre kalmak üzere gitmek. 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G335/3 gelsün ol serv-i bülendüm uġrasun ġam-ĥāneme / göŋül alçaķlıġını itsün ʿināyet eylesün 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

2. gidilen yol üzerinde bulunan bir yerin yanından veya içinden geçmek. 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

G63/4 meded ey mürşid-i kāmil tesellí eyle lušfuŋdan / ecel der-bendine uġrar ʿaceb ķorĥulu rāhum var 

2.1. gidilen yol üzerinde bulunan bir yerin yanından veya içinden geçmek║(kötü bir olay ya da 

durum) başına gelmek, düçar olmak. 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

3. varmak. 

G456/5 yaģyā muģíš-i maʿrifet olana varıgör / deryāya yolı uġrayan āb-ı revān gibi 

4. (kötü bir olay ya da durum) başına gelmek, düçar olmak. 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

5. rastlamak, karşılaşmak. 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

 uġur nasip, talih; kutluluk, meymenet. 

uġurlu ġazā [1] kutlu gaza. 
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M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

uġursuz [2] meymenetsiz, meşum, menhus, kötülük getiren║işe yaramaz, kademsiz, 

hayırsız║Rüstem Paşa. 

M9/IV/6 gördi ŝaģrā-yı cihānda bulımaz oldı şikār / gömdi uġursuzı ŝayyād-ı felek āĥir-i kār 

M9/V/5 ol uġursuz olalı ŝadr-ı vezāretde muķím / híç bir uġurlu ġazā idimedi şāh-ı kerím 

 uġurlayınca [1] gizlice. 

G251/1 selāmet olsun ilāhí o serv-i sím-endām / virür raķíbden uġurlayınca baŋa selām 

 ʿuķbā [2] ölümden sonra erişilecek olan âlem, öbür dünya, ahiret. 

K1/34 ʿuķbāda pes anuŋçün olur melceʾ-i ʿālem / cennet gibi olmamış idi māʾil-i dünyā 

M7/VII/4 dünyāda bir güzíde-i ĥalķ-ı cihān idi / ʿuķbāda daĥı zübde-i ehl-i ķubūr ola 

ulaşmaķ [1] değmek, bitişmek. 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

ʿulemā [4] “ʿālim”in çoğulu; âlimler. 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K18/30 ramażān ayı gibi ķadre irerdi ʿulemā / bulsalar ŝuffa-i fażluŋda eger ŝaff-ı niʿāl 

M9/IV/2 ŝūretā ʿāķil ü dānā idi maʿníde deli / ʿulemā ile idi ceng ü cidāl ü cedeli 

M45/III/1 ķaldurup dest-i duʿāyı idüben ģamd ü śenā / cānib-i ģaķķa niyāz eyledi cümle ʿulemā 

 ulu [5] 

1. engin. 

G151/1 her kitābı oķımış ʿālim ü dānāyuz biz / dürlü dürlü dilümüz var ulu deryāyuz biz 

2. büyük, şükrü vacip. 

ulu niʿmet [3] büyük nimet, şükredilecek ihsan. 

G153/6 bir ulu niʿmet degül mi minnet ol mennāna kim / ehl-i dünyādan erenler gibi şākir olmazuz 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

G381/1 dār-ı ġurbetde faķír olmaķ ġanímetdür bize / cānib-i ģaķdan ķanāʿat ulu niʿmetdür bize 

3. yüksek, yüce. 

G172/4 vücūdı ʿāşıķuŋ ĥālí degüldür dūd-ı āhından / ʿıyāndur ekśeriyyā ulu šaġlardan duman gitmez 

G177/2 ulu šaġlardan aķan āb-ı revān gibi hemān / söyledügi sözi bilmezlere ŝaġırlanuruz 

4. gümbür gümbür ve manası yüce. 

M6/V/7 çekildi bir ulu gülbāng ʿíd-i ekberdi / pür oldı naʿre-i tekbír ile bütün ʿālem 

5. nüfuzlu ve itibarlı kimse. 
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K5/50 ķaraca šaġ ulusı ķara ģayder-i remmāl / murād idinmiş işitdüm livā-yı çingānı 

6. büyük. 

ulu cemʿiyyet itmek [1] etrafına büyük cemaat toplamak. 

G75/6 ceźbesi ġālib olan mürşid-i kāmil gibidür / gösterür ĥalķa vilāyet ulu cemʿiyyet ider 

ulu devlet [2] büyük saadet, büyük talih. 

G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

ulu kiçi [1] büyük küçük║herkes. 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

 ʿulūm [1] “ʿilm”in çoğulu; ilimler. 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

ʿulūm-ı pinhān [1] herkesin vâkıf olmadığı gizli ilimler. 

K5/4 hemíşe ardı kesilmez bu ʿayn-ı aʿyānuŋ / niteki ehl-i kemālüŋ ʿulūm-ı pinhānı 

ʿulūm-ı rabbāní [1] ilahi ilimler. 

K23/36 olup durur dil-i vírānesinde genc-i nihān / fünūn-ı fażl ü meʿārif ʿulūm-ı rabbāní 

 ʿulüvv yücelik, yükseklik, ululuk; şeref. 

ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet [1] menzili güneş olan dergâhın şerefi║ismi belirtilmeyen 

memduh. 

K24/25 yaʿní ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet / baģr-i ʿašā vü māh-ı vefā menbaʿ-ı seĥā 

ʿulüvv-i himmet [1] himmet yüceliği, ihsan yüceliği. 

K6/14 ʿulüvv-i himmeti şāh-ı vilāyetüŋ her gāh / velāyet ehli ider cümle ehl-i ímānı 

ʿulüvv-i kibriyā [1] azamet yüceliği. 

Ş2/26 muʿallādur ʿulüvv-i kibriyādan / muʿarrādur ķamu kibr ü riyādan 

ʿulüvv-i menzilet [2] makam ve itibar yüceliği. 

M3/II/10 miśli yoķdur ol sezāvār-ı ʿašā-yı raģmetüŋ / bu ʿulüvv-i menzilet kim anda vardur kimde var 

M5/IV/1 serv gibi šoġrunuŋ teftíşi olur terbiyet / kesb ider şems-i ēuģā gibi ʿulüvv-i menzilet 

ʿulüvv-i rifʿat [2] makam ve mertebe yüksekliği. 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

K26/30 ʿulüvv-i rifʿatine nüh sipihr bir pāye / hümā-yı himmetinüŋ zír-i bāli ʿarş-ı ʿalā 

ʿulüvv-i şān [1] azamet yüceliği. 
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K4/24 hediyyedür bu hidāyet cenāb-ı ģażretden / ʿulüvv-i şānı ŝafālar virici seyrāndur 

 umılmaķ [2] umulmak, beklenmek. 

M27/V/2 bu hercāyílıġ umılmazdı ol şems-i cihānumdan / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

 ummaķ [24] bir şeyin olmasını istemek, temenni etmek, ümitlenmek, ümitle beklemek. 

K4/41 hilāl gibi teraķķí umar ʿıyāli ile / ķapuŋ çü maşrıķ-ı ĥūrşíd-i nūr-ı yezdāndur 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K25/40 yaģyāya ķalb-i pāküŋ umaram ki meyl ide / ŝu ķanġı cānib alçaġ ola ol yaŋa aķar 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

K29/24 ķaldılar alçaķda mānend-i hilāl-i āsümān / umaruz kim şefķatüŋ mihrinden ola müstefíd 

M9/IV/1 umaruz ʿādil ola ţulme uzatmaya eli / raģmetinüŋ sebebi olmaya niʿme‟l-bedeli 

Ş1/197 melekler vaŝfın itdüm eyleyüp cūş / umarın cānib-i ģaķķa gelem ĥoş 

Ş1/38 resūlüŋden umardum ben ʿināyet / şefāʿat olmaġa olsa liyāķat 

G10/6 umarın ʿāleme raģmet yilini esdüre ģaķ / māʾil ide bugün ol serv-i hevādārı baŋa 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G135/2 ŝofí ʿışķ ehlini sulšān-ı vilāyet aŋlamaz / anuŋ içün kendüzin ʿuşşāķdan evlā umar 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

G135/4 ādeme ʿaybını göstermez felek āyínesi / bí-naţír aŋlar görür kendüyi bí-hemtā umar 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G318/2 pādişāhum umarın ben ķuluŋı bir gün ola / himmete lāyıķ u iģsāna sezā eyleyesin 

G319/3 gün gibi sāye ŝalup ĥāne-i vírānemüze / ben umardum gelesin gözümüz aydın idesin 

G323/4 ĥıżr-ı dil āb-ı ģayāt-ı lebüŋe irdi didüm / didi düşüŋdür ola umma ķarasın göresin 

G365/1 işitdi ben ķulınuŋ sevdügini aģmed şāh / şefāʿatine sebeb ola umarım bu günāh 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G420/1 umarın ʿışķum beni mecnūn ü ʿuryān eyleye / ol perí ĥandān ola elvara seyrān eyleye 

G508/4 ģaríŝ-i manŝıb-ı dünyā olur ekābir-i nās / biri birin yimek umar deŋizde māhí gibi 

G511/3 dirlik umarken işiginde ķamu ĥalķ-ı cihān / ol lebi ʿísí alup cānumı bí-cān ķıldı 

 ʿummān [3] 

1. büyük deniz, okyanus. 

M6/IV/4 ŝadef disem dehenine ʿaceb mi her birinüŋ / ki sözi gevhere beŋzerdi kendi ʿummāna 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

ʿummān-ı šabʿ [1] şairlik tabiatının okyanusu. 

K10/40 pāy-ı semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bugün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 
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2. deniz. 

Ş2/103 vücūdı ĥātem-i möhr-i süleymān / aŋa bir ģalķa-i sím oldı ʿummān 

 umūr “emr”in çoğulu, işler, meseleler, vazifeler, hükümler. 

umūr-ı dünyeví [1] dünyevi işler. 

G246/4 ber-ķarār olmaz bu mirʾāt içre taŝvír-i vücūd / ʿāķil iseŋ bu umūr-ı dünyevíde gevden ol 

umūr-ı müşkile [1] güç şeyler, çözümü zor meseleler. 

K20/35 sušūr-ı nāme-i fetvāsı tíġ-i şerʿ-i şeríf / umūr-ı müşkileye źāt-i pākidür ģallāl 

umūr-ı sünen [1] Hazreti Muhammed‟in sünnetlerinin hükümleri. 

M6/IX/7 niteki şerʿ ile icrā ola umūr-ı sünen / muʿínüŋ ola ĥudā-yı müheymin ü müteʿāl 

 unudılmaķ [3] unutulmak, akıldan ve gönülden çıkmak, hatırlanmaz olmak. 

G233/1 unudıldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unudılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

unudılup ķalmaķ [1] unutulup kalmak, akıldan ve gönülden çıkmak, artık hiç hatırlanmaz olmak. 

G232/5 unudıldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

 unutdurmaķ [3]  

1. hatırlamaz hâle getirmek, gönlünden çıkarmak║ihmale düşürmek. 

M4/III/3 ol bí-vefāyı sevme ki ehl-i hevā olup / ģaķ cānibin unutdura saŋa cihān gibi 

2. kötü bir şeyin izlerini silmek. 

K28/11 cennete girmiş gibi oldı müselmānlar hemān / çekdügi derdi unutdurdı behāruŋ leźźeti 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

 unutmaķ [13]  

1. bildiği bir şey iradesi dışında aklından çıkmak. 

G163/3 derāy-ı deyre döner ʿāşıķuŋ dili šolaşur / tedārikin unudur derdini aŋabilimez 

2. üzücü bir olayın ya da durumun etkisinden kurtulmak. 

G453/3 unutdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

3. artık düşünmez ve hatırlamaz olmak, ihmal etmek, terketmek. 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

G314/4 beni unutduġuŋ gibi unutduŋ ʿahd ü peymānı / efendüm tā ezelden dil-ber-i peymān-şikensin sen 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 
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G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unutmış iken yāre beni 

G497/1 her zemān aŋdurmayaydı saŋa efġānum beni / unudurduŋ ʿahd ü peymānuŋ gibi cānum beni 

4. yapması istenen bir şeyi ilgisizlik ya da ihmal yüzünden atlamak. 

K25/43 unutma şimdi nān ü nemek ģaķķını felek / iģsān ķıl faķíre ki biri biŋe geçer 

G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zínhār bu esrārı ŝaķın 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

5. yaptığı bir şeye irade kullanarak ve iyi niyetle son vermek. 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

 ʿunvān unvan, dibace. 

ʿunvān-ı nāme [1] fermanın baş tarafına yazılan elkab. 

K10/33 aģkām-ı şerʿ ü ʿadlüŋ iledür ʿale‟d-devām / ʿunvān-ı nāme nāmuŋ ile oldı nāmdār 

ʿunvān-ı ʿişret [1] işretin olmazsa olmazı║işretin baş tacı. 

G39/4 šatlu dillü göŋli alçaķ ʿālim ü dānā gibi / āb-ı rūy-i ŝoģbet ü ʿunvān-ı ʿişretdür gülāc 

 urmaķ [4] vurmak. 

1. (kılıç, balta) vurarak/saplayarak öldürmek. 

K7/3 keselüm aŝlı ile şāĥ-ı vücūdını hemān / uralum cümle teberrāyíye tíġ ü teberi 

2. (ok) fırlatıp isabet ettirmek. 

K22/3 ķavs-i ġam tír-i elemle urup öldürse daĥı / eyleme meşhedüŋe seng-i mezār ile nişān 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

3. (zincir) salmak, sarkıtmak. 

M6/VI/2 fişekler ejderini āsümāna çekmek içün / felekler urmış idi ŝanasın selāsil-i nūr 

 ʿurūc yükselme, yükseliş. 

ʿurūc eylemek, ʿurūc itmek, ʿurūc ķılmaķ [4] yükselmek. 

K1/12 ĥurşíd gibi šayy-i mekān itdi burāķı / bālāya duʿā gibi ʿurūc eyledi tenhā 

G53/4 ķo mā-sivāyı ʿurūc eyle ʿālem-i rūģā / dilā bu ķayd-i teʿalluķ olup durur pā-bend 

G42/1 cemāl-i ģaķķı maķŝūd eyle gün gibi hevādan geç / ʿurūc it ʿālem-i bālāya bir bir mā-sivādan geç 

G244/2 cibríl gibi ʿālem-i ervāģa ķıl ʿurūc / pā-bendüŋ olmasun ģaźer eyle bu āb ü gil 

 ʿurūķ “ʿırķ”ın çoğulu; damarlar. 

ʿurūķ-ı cismāní [1] vücuttaki kan damarları  Kırkçeşme su yolları. 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

 ʿuryān [4]  
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1. çıplak. 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

G82/1 ādem oġlı ʿāleme ʿuryān gelür ʿuryān gider / nāle vü efġān ile giryān gelür giryān gider 

1.1. çıplak║fakir. 

K23/21 behār gibi hezārān libāsa ġarķ itdi / dıraĥt-i faŝl-ı şitā gibi niçe ʿuryānı 

ʿuryān eylemek, ʿuryān itmek [3]  

1. çıplak bırakmak. 

Ş2/115 ģarāmíler gibi deryā-yı ʿummān / ŝoyup her ĥūbı anda eyler ʿuryān 

G276/3 maʿníde ʿuryān iden fāĥir libāsı sevmezin / bu şeb-i ġurbet ķabāsın kendüme şāl eyledüm 

1.1. çıplak bırakmak║neyi var neyi yoksa almak. 

G463/2 ʿışķ-ı dil-ber yoluma geldi ģarāmíler gibi / ŝoydı ben dívāne vü şeydāyı ʿuryān eyledi 

ʿuryān ķalmaķ [1] (manevi olarak) çıplak kalmak. 

K19/10 ķabā-yı fāĥir ile ķalma ʿāķıbet ʿuryān / ʿabā-yı faķr ile ol ķılma bidʿati āyín 

ʿuryān olmaķ [1] çıplak olmak║maddi bağlardan arınmak. 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

ʿuryān ü vírān olmaķ [1] çıplak ve harap olmak║varlığı, benliği yok etmek, ortadan kaldırmak. 

G245/2 duĥūl itsün maģabbet āfitābı her kenāruŋdan / ģicābı ķaldur ortadan hemān ʿuryān ü vírān ol 

 uŝlu [3] akıllı, aklı başında. 

G76/3 evliyā dívānıdur ŝofí bizüm dívānumuz / ģālet-i ʿışķ ile dívāne giden uŝlu gelür 

G225/1 gülşen-i ʿālemde ey serv-i revānum bu gerek / ʿāşıķ olanlar delü maģbūblar uŝlu gerek 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü abdāl eyledüm 

 uşbu [1] işbu, işte bu. 

Ş2/96 ĥuŝūŝā uşbu şehr-i ʿişret-ābād / olupdur şehr-i istanbul aŋa ad 

 ʿuşşāķ [30] “ʿāşıķ”ın çoğulu; âşıklar. 

1. âşıklar. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

Ş2/201 aluben naķd-i cānı şimdi bir bir / ķara çullarda ķor ʿuşşākı āĥir 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 
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G135/2 ŝofí ʿışķ ehlini sulšān-ı vilāyet aŋlamaz / anuŋ içün kendüzin ʿuşşāķdan evlā umar 

G138/3 açılmaz ey nihāl-i bāġ sensüz göŋli ʿuşşāķuŋ / ne meyl-i būstān eyler ne seyr-i gülistān ister 

G154/2 günāhından geçer ʿuşşāķuŋ ol ĥaššı güzel dil-ber / kirāmen kātibín ehl-i cünūn içün ķalem çalmaz 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G195/2 ölürdi feyż-i maģabbetle cümleten ʿuşşāķ / ĥayāl-i vuŝlatı eglence ķılmasa feyyāż 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G241/4 silmesün yüzine ʿuşşāķuŋ bir avuç ķanını / dest-mālin ķılmasun ol gözleri seģģār al 

G253/1 şemʿ-i bezm-ārāsıdur ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / sím-símālarda altun baş olupdur aŋa nām 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

G274/4 şikāra gitme aġyār ile bí-cān itme ʿuşşāķı / benüm cānum benüm ʿömrüm benüm serv-i ser-efrāzum 

G283/1 merģabā ķılmaz geçer ʿuşşāķa cānānum benüm / kimseye baş egmez ol serv-i ĥırāmānum benüm 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G334/3 ŝaķın maţlūmuŋ āhından iŋen cevr itme ʿuşşāķa / güzeller pādişāhısın ķapuŋda ʿadl ü dād olsun 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

Muk7/2 güle baķmaġ içün ķamu ʿuşşāķ / gül gül olmış ŝafādan ol ruĥsār 

âşıklar║uşşâk makamı. 

M19/VII/3 ʿ uşşāķ ile ģicāza zemānıdur ol revān 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

ʿuşşāķ-ı belā-keş [1] belâ çeken âşıklar  ateş. 

Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

2. Türk musikisinde bir makam adı║âşıklar. 

K24/1 bir dem maķām-ı ġamda dil olmışdı bí-nevā / ʿuşşāķdan irişdi ķulaġuma bu ŝadā 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

 utandurmaķ [1] utandırmak, mahçup etmek. 

Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

 utanmaķ [2] saygı, edep ve çekinme duygusuyla bir şeyi yapmaktan sakınmak, 

kaçınmak; ar etmek. 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

Ş1/192 ģarāmí çeşmi eyler günde biŋ ķan / mesíģādan utanmaz mı o fettān 
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 ʿušārid [2] Merkür. “debîr-i felek”, “münşî-i çarh” (feleğin kâtibi, feleğin nâsiri) gibi 

adlarla da anılır. 

K21/20 gūyā ki bürc-i ķavse ʿušārid ķarín olur / dest-i şerífüŋ ile irince kemāna tír 

K27/15 yanuŋda şol kişi ki seʿādetlere ire / beŋzer ʿušāride ki ide mihr ile ķırān 

ʿušārid-i felek [1] feleğin Utarid‟i. Kasidede bahsedilen remilci ihtiyar elindeki kalemiyle, 

minyatürlerde bir rahle başında elinde kalemiyle yazı yazan biri olarak tasvir edilen Utarid‟e 

benzetilmiştir.  

K24/16 kendü ʿušārid-i felege beŋzemiş hemān / destindeki ķalem ŝan olupdur şihāb aŋa 

 uyanmaķ [3]  

1. uyku hâlinden çıkmak. 

G304/3 nāzüklik ile öpmiş idüm düşde leblerin / ĥavf ile cānum aġzuma geldi uyanuben 

2. yanmak, ışık vermek. 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

3. ayılmak, kendine gelmek, gözlerini açmak. 

Ş2/86 uyandı sāķiyān-ı devr-i eyyām / ala tā ʿıyş ile eyyāmdan kām 

 uyĥu [2] uyku. 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

G482/1 senüŋle biz refāhiyyetde kimse bilmez aģvāli / kilāb-ı kūyuŋ uyĥuda cihān aġyārdan ĥālí 

uyĥu gözine ģarām olmaķ [1] gözüne uyku haram olmak; bir türlü uyuyamamak. 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

 uyĥucı tiryākíler [1] uykucu tiryakiler; afyon çekip kendinden geçen, sürekli uyuklayan 

miskin tiryakiler. 

G461/4 ʿāşıķa šatlu gelür cevr ü cefā acıları / nitekim uyĥucı tiryākílere efyūnı 

 uymaķ [11] 

1. tâbi olmak, ayak uydurmak, peşinden gitmek. 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

1.1. tâbi olmak, ayak uydurmak, peşinden gitmek║bir şey neyi gerektiriyorsa ona riayet etmek. 

G456/1 ādem hevāya uymasa berg-i ĥazān gibi / ķurı yire sürinmese āb-ı revān gibi 
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G68/8 yerde vü gökde yeri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

1.2. tâbi olmak, ayak uydurmak, peşinden gitmek║uyumak║çevresinde olup biteni 

farkedemeyecek derecede gaflete kapılmak. 

G176/6 ġaflet uyĥusına kimse eyü uyĥudur dimez / uymazuz mest-i mey-i ʿiŝyāna ġāfil olmazuz 

Muk7/9 uyur ardınca uyanıķ çoķdur / ʿişret ehline uymasun zinhār 

1.3. peşinden gitmek║bir şey neyi gerektiriyorsa ona riayet etmek║uyum sağlamak║yakışmak. 

G56/3 nāle vü feryād ile döndüm derāy-ı rıģlete / kārbān-ı yāre uydum başumuŋ ġavġāsı var 

2. (söz/nasihat) dinlemek, tutmak. 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

G70/6 sözine uymaz aģbābuŋ naŝíģat istemez hergiz / neden menʿ eylesen bímār-ı maģzūnı hemān ister 

2.1. (söz/nasihat) dinlemek, tutmak║tâbi olmak, ayak uydurmak, peşinden gitmek. 

G390/4 ġavġāya virme başuŋı ey ŝofí ʿārif ol / uyma ŝaķın o şeyĥ diyen ĥod-pesendüŋe 

3. uyumak║çevresinde olup biteni farkedemeyecek derecede gaflete kapılmak. 

G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

 uyumaķ [3] uykuda olmak. 

G254/1 yanuma geldi uyurken gice ol bedr-i temām / ŝanasın meyyit nemāzın ķılmaġa oldı imām 

G308/3 uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb emmā / elüm varmaz benüm bir gül ķoparmaġa bu gülşenden 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

uyur ardınca uyanıķ [1], uyur ardınca uyanıķ çoķdur [1], uyur ardınca uyanıķlar olur imiş [1] 

insanların savunmasız/gaflet hâllerini kollayan gözü açıklar. 

G15/2 ŝaķlasun ģaķ uyur ardınca uyanıķdan seni / hem-dem olmış āh kim bir niçe fāsıķlar saŋa 

G49/4 ĥˇāba varmışken öpermiş dest-i cānānı raķíb / olur imiş uyur ardınca uyanıķlar meded 

Muk7/9 uyur ardınca uyanıķ çoķdur / ʿişret ehline uymasun zinhār 

uyurken uyandurmaķ [1] durgunluk hâlinden çıkararak hareketlendirmek, canlandırmak. 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

 ʿuyūn [1] “ʿayn”ın çoğulu; gözler. 

1. gözler. 

ʿuyūn-ı ʿibretle naţar eylemek [1] ibret gözleriyle bakmak. 

K19/46 ģurūfına naţar eyle ʿuyūn-ı ʿibretle / ŝıfāt-ı źāt-ı cemílüŋ ki eyledüm tedvín 

2. su gözeleri║Kırkçeşme suları. 

K5/19 cihānda ʿaynına almaz ʿuyūnı şehrümüzüŋ / ne ĥıżruŋ āb-ı ģayātın ne āb-ı nísānı 
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 uyutmaķ [3] uyumasına imkân vermek. 

G282/1 uyutmaz kimseyi sensüz benüm feryād ü efġānum / ķoyup gitme beni ʿaķlum gibi ey māh-ı tābānum 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G491/3 hey benüm ʿömrüm bu dirlikden ölüm yigdür baŋa / fürķatüŋ derdi beni uyutmaz efġānum seni 

 uzaķ [2] bulunulan yere göre mesafesi çok olan. 

M15/III/2 yolumuz ŝaģrā-yı ġam dil pür-elem menzil uzaķ / šoymaġ olmaz görmege gitmez göŋülden iştiyāķ 

 Kâbe. 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

uzaķdan [1] uzaktan, yakına gelmeden. 

G307/4 ķoyup elini gögsine her serv ü ŝanevber / kūyuŋda tevāżuʿlar ider baŋa uzaķdan 

 uzaķlıķ [1] mesafe, fark, ara. 

M6/VIII/2  virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

 uzanmaķ [2] erişmek, ulaşmak. 

K5/13 bu şehr cennete döndi bu nehr šūbāya / uzandı cümlesinüŋ ĥānesine aġŝānı 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

 uzatmaķ [2]  

1. uzunlamasına salmak║germek. 

K12/4 uzatdı her šarafa şāĥsārdan ašnāb / şükūfe ile şecer bārgāh-ı bí-hemtā 

2. açmak, yayıp dağıtmak, şerh etmek. 

G126/5 yaģyā sözin uzatmaŋuz beyti bozarsuŋuz hemān / sırr-ı sülūk-ı sāliki söyleyene belā gelür 

 ʿuzlet günahlardan kaçınmak ve kendini ibadete vermek için inzivaya çekilme; halvet, 

tecerrüt. 

ʿuzlet-i ķalb [1] görünürde insanların içinde olup kalben onlardan ayrı olma; inzivayı kalpte 

yaşama. 

G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

 uzun [2] boylu, boyu fazla olan║ayrıntılı, anlatması uzun sürecek olan, vakit alacak olan. 

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

uzun boylu [2] boyu uzun olan. 

G96/1 ŝurāģí bir uzun boylu güzel serv-i ĥırāmāndur / nigín-i ģalķa-i ŝoģbet olan ol āfet-i cāndur 
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G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

uzun uzaķ [2]  

1. uzunluğu/mesafesi çok olan; upuzun. 

K4/21 biri birine ulaşmış ķıbābı şevketle / uzun uzaķ görinür ŝanki kūh-i balķandur 

G75/4 kaʿbenüŋ uzun uzaķ yollarına gitmek ile / ķulları cānib-i mevlāsına ķurbiyyet ider 

2. uzun uzadıya.  

uzun uzaķ ŝayıķlamaķ [1] durup dinlenmeden boş boş konuşmak. 

K34/8 çoķ söyleyen degirmene beŋzer śebātı yoķ / uzun uzaķ ŝayıķlama āb-ı revān gibi 
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3.8. -Ü- 

 üç üç, sayı sıfatı. 

üç adım ķalġıyan ādem gibi geri gitmek [1] üç adım zıplayan kimse gibi geri gitmek. (uzağa 

atlama.) 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

 üftāde [14] 

1. düşkün, biçare, zavallı║(kapısında) kul. 

K2/22 ĥusrev ü rüstem der-i dergāhınuŋ üftādesi / çākeri iskender ü ednā ķulıdur ķahremān 

2. düşkün║müptelâ, âşık. 

K1/56 āşüftesi sünbül saçuŋuŋ bād-ı seģergāh / üftādesi dür dişlerüŋüŋ lüʾlüʾ-i lālā 

M35/IV/2 semend-i ʿışķı ben üftādesini pāy-māl eyler / güzeller pādişāhı ĥūblar sulšānı dervíşüŋ 

M41/III/1 ķuluŋ olmaġı degüşmez kimse sulšān olmaġa / saʿy ider üftādeler ķapuŋda derbān olmaġa 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 

G96/3 leb-i mey-gūnına üftāde olsam cürʿaveş šaŋ mı / şerāb-ı ʿışķı ile cümle ʿālem mest ü ģayrāndur 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur 

G167/3 berg-i ĥazān gibi bugün ol serv-ķāmetüŋ / üftādesi belā-zedesi derdnākiyüz 

G232/2 sāyeveş üftādesinüŋ ģaddi vü pāyānı yoķ / gün gibi ʿunvānı vardur yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyāde ʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

Ş1/131 dehānı gibi hergiz beŋzeri yoķ / gözüm yaşı gibi üftādesi çoķ 

üftāde-i gerdūn olmaķ [1] yeryüzüne düşmek║toprağa düşmek║ölmek. 

G26/5 mihrüŋ ile ʿālem-i bālāya ʿazm itsem gerek / ķašre-i şeb-nem gibi üftāde-i gerdūn olup 

üftāde-i maģabbet [1] muhabbet üftadesi, aşka düşerek düşkün hâle gelmiş kimse. 

G116/4 üftāde-i maģabbeti ĥūrşíd-i ʿışķ ile / şebnem-miśāl ʿālem-i bālāya ŝaldılar 

 ülü‟l-ebŝār [2] basiret sahipleri. 

M3/IV/2 gözi açuķlardan idi encüm-i seyyāreveş / kímyā idi ülü‟l-ebŝāra ʿayn-ı šalʿati 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

 ümem [1] “ümmet”in çoğulu; ümmetler, ümmetin bireyleri. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-i şerífüŋ ola saķķā 



1649 
 

 ümerā [1] “emír”in çoğulu; emirler, beyler. 

K20/25 cibāl gibi faķíre büyüklenen ümerā / ķarınca gibi olur maģşer ehline pā-māl 

 ümíd, ümmíd [3] ümit, beklenti, umut, arzu. 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveysü‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

ümíd eylemek [1] ummak, intizar etmek, arzulamak. 

G113/3 saŋa maģabbet iden vaŝluŋı ümíd eyler / ölümlü ĥaste olan derdine devā gözler 

ümíd-i pāy-būs(i) [1] (birinin) ayağ(ını) öpmek ümidi. 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

ümíd-i vaŝl [1], ümíd-i viŝāl [1], ümíd-i vuŝlat [1] kavuşma ümidi. 

G85/3 cevr ü cefādan ey dil-i āvāre ġam yime / eglencemüz cihānda ümíd-i viŝāldür 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

G493/4 ey ümíd-i vaŝl ile göŋlüm tesellí eyleyen / bende ol šāliʿ mi var çoķdan ŝınadum ben beni 

ümíd-i vuŝlatı kesmek [1] vuslattan ümidini kesmek; vuslatın gerçekleşmeyeceğine kâni olmak. 

M44/VI/1 āh kim görinmez oldum şimdi dūd-ı āhdan / ģāŝılı kesdüm ümíd-i vuŝlatı sen şāhdan 

ümíd-i vuŝlat eylemek [1] vuslat için ümitlenmek. 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

ümídüm bu ki [1] “–y(ı) ümit ediyorum”; “dileğim budur”. 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

… ümmídin itmek [1] … beklentisinde olmak, … y(A) sahip olmayı dilemek. 

K32/17 ʿaceb olmaz dir isem ķara ķaķa taŋrı baķa / manŝıb ümmídin idenlerde çünki ķaldum ķara ķaķ 

 ümmet [7] 

1. bir peygambere iman edenler topluluğu║Hazreti Muhammed‟in ümmeti. 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K9/30 devām-ı devleti olsun mezíd eban ʿan ced / resūl ümmetinüŋ oldı şāh-ı merdānı 

K32/15 ümmetüŋ cümle sirāciydi imām-ı aʿţam / minnet allāha ki saʿyiyle uyandı bu çıraķ 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

G191/2 ķıyāmet ķāmetine aģmedüŋ cemʿ oldı ʿāşıķlar / livāʾü‟l-ģamde beŋzer ümmete gūyā penāh olmış 

2. halk, insanlar. 
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Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

 ümmí [1] okuma yazma bilmeyen kimse║Hazreti Muhammed. 

K1/42 insānı bu esrār-ı nihān eyledi ģayrān / ümmídür aduŋ olmış iken ʿālim ü dānā 

üngürüs [2] Macaristan. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

K17/13 üngürüs iķlímine girü ģavāle olmaġa / eyledi peydā ĥalíl-i şāh-ı ník-aĥter livā 

ünsiyyet [1] yakınlık, ülfet. 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

üsküder [1] Üsküdar. 

K7/5 boġazını alalum baģr gibi sürĥ-serüŋ / geçelüm taĥt-ı süleymānlar ile üsküderi 

 üsküf  

1. başlık, serpuş. 

üsküf-i zer [1] altın üsküf; sarayda iç oğlanlarının giydiği bir çeşit sırmalı serpuş. 

M6/I/4 meger ki bedr-i ķamer mír-i meclis oldı aŋa / nücūm üsküf-i zerle birer iç oġlanı 

2. alıcı kuşların avda asabileşmeleri ve daha hızlı saldırmalarını sağlamak üzere gözlerini 

kapatmak için başlarına konan küçük meşin başlık. 

üsküflü şāhín [2] başına üsküf takılmış şahin║üsküf takınmış gönül avcısı güzel. 

G97/1 ol benüm üsküflü şāhínüm celasun ġāzídür / rūm ilinüŋ dil-rübāsı ŝaġ ķoluŋ şeh-bāzıdur 

G191/5 göŋül mürġin şikār eyler o bir üsküflü şāhíndür / güzellik āsümānında meh-i zerrín-külāh olmış 

üsküflü şeh-bāz [1] başına üsküf takılmış doğan║üsküf takınmış gönül avcısı güzel. 

G274/1 fiġān ü āh ü nālemden šutar dünyāyı āvāzum / ķaçan ʿazm-i şikār itse benüm üsküflü şeh-bāzum 

 üsküfci-oġlı [1] Üsküfçüoğlu; İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

 üslūb [1] belirli bir seyri takip eden davranış biçimi; tarz, yol. 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

üstine geçmek (birinin) [1] (o kimseden) daha yüksek mevki ve mertebeye erişmek. 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

üstine ĥāk atmaķ [1] üstüne (=kabrine) toprak atmak. 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

üstine ķurʾān oķumaķ [1] kabrinin başında ruhu için Kuran okumak. 
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G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

üstine nūr inmek [1] üstüne (=kabrine) nur inmek/yağmak. 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

üstine ditremek [2] üstüne titremek║bir kimseye ya da nesneye yoğun ilgi, ihtimam ve sevgi 

göstermek; zarar görmemesi için çırpınmak. 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

üstine döginmek (birinin) [1] üstüne dövünmek; ölüsünün başında keder içinde dövünmek. 

G12/4 ey dāġ-ı síne ķara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ķan aġla yan baŋa 

 üstād [1] bir sanatta ya da ilim dalında en üst seviyede bulunan, tam vukuf ve söz sahibi 

kimse, usta, üstat; hoca.  

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

 üstüĥˇān [2] kemik. 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

G237/3 ol ķaşları kemāna ilet bir nişānumı / ey mürġ-i kūy-i yār ölicek üstüĥˇānum al 

 üstün [2]  

1. benzerlerini geride bırakan, onlara göre daha yüksek düzeyde olan. 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

2. galebe çalan. 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

Tanıkların her ikisinde de kelimenin “fetha” anlamına gönderme vardır. 

 üstüvār [3]  

1. kuvvetli, kudretli, kavi. 

M12/5 mihr-i ʿizzet ber-ķarār ü dest-i devlet üstüvār / ebr-i nuŝret cünbişinden ʿayn-ı aʿdā pür-ġubār 

1.1. kuvvetli, kudretli, kavi║payidar, daim. 

K13/38 üstüvār ol ber-ķarār ol pāyidār ol ʿadl ile / nitekim devr ide şehrüŋde şühūr ile sínín 

K19/55 hemíşe çerĥ-i felek gibi üstüvār olsun / ola duʿāmuza āmín diyenler belādan emín 

 üşürmek [1] üşüştürmek; (ok bağlamında) birbiri ardına çok sayıda atmak. 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

 üzre [46] 
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1. üzerinde, üstünde. 

K1/6 sükkān-ı sipihrüŋ gözi yollarda ķalupdur / ŝanmaŋ ki semā üzre nücūm oldı hüveydā 

K6/27 bi-ʿaynihi ser-i šūr üzre nūra beŋzedürin / semend-i rifʿati üstinde şāh-ı devrānı 

K6/28 aķ ata binse seģāb üzre āfitāba döner / o şevketi yaraşuķ pādişāh-ı nūrāní 

K9/40 ʿulüvv-i rifʿatine çerĥ pāye-i ednā / hümā-yı himmeti ʿarş üzre ķıldı cevlānı 

K14/1 seyf-i islāmı ele aldı sipihr üzre hilāl / bile çalışmaġa ġāzíler ile rūz-i ķıtāl 

K24/30 mihr-i ruĥına aĥter-i devlet durur ķarín / ʿaks-i cebínidür felek üzre meh-i dücā 

K25/9 irmezdi ķurŝ-ı bedre sipihr üzre inkisār / baķduķça aŋa ģaķķ-ı naţar ķalmasa eger 

K27/1 şāh-ı zemāne ģükmine šābiʿdür ins ü cān / menşūrı üzre möhr-i süleymāndur ol nişān 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 

Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

Ş1/117 buz üzre her perí-ruĥsār dil-dār / uçup uçup gelür gökde melek-vār 

Ş2/78 ŝırāš üzre ķamu ümmet geçerken / ümídüm bu ki andan ĥoş geçem ben 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

G13/1 āhumuŋ dūdı başumda tāze sünbüldür baŋa / dāġum üzre dāġlar ķatmer ķaranfüldür baŋa 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G88/4 rā-yı rūşendür şehā ruĥsāruŋ üzre ģācibüŋ / noķšadur ĥāl-i ruĥuŋ nūr ü żiyā üstindedür 

G189/3 ol şehüŋ ʿömri dırāz olmaġ içün ben ölicek / ķabrüm üzre el açup ide duʿālar iki šaş 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

G250/1 ŝayd itmek içün ol melegi itsem ihtimām / āhum felekler üzre šutar ģalķa ģalķa dām 

G252/4 destār-ı yār üzre ķarār eylese ne var / bürc-i şerefde necm-i seʿādet gibi müdām 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

G299/1 başuŋ üzre sünbül-i hindí eyā şems-i cihān / ŝanasın pervíndür kim māh ile itmiş ķırān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G359/3 semend-i āsümānda māha dönmiş / siyāh at üzre ol şāh-ı melek-ĥū 

G376/2 ķararmış günde yatmaķdan ten-i mecnūn gibi gūyā / o leylí-çihrenüŋ ĥāli ʿiźār-ı tābdār üzre 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G509/4 ʿāşıķuŋ gözi yaşıdur görinen ŝanma nücūm / oldı āyíne-i çerĥ üzre hüveydā şimdi 

2. üzerine, üstüne. 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

K12/11 şehíd olanlara gūyā ki nūr iner gökden / irişse lāleler üzre şuʿā-ı şems-i ēuģā 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 
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M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

G392/4 düşdi ŝandum āb-ı cārí üzre ʿaks-i āfitāb / baķıcaķ ķoluŋdaġı altunlu bāzū-bendüŋe 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

3. -d(A), hâlinde, belirli bir durum içerisinde. 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

G362/1 cān virürken ĥançerüŋden ŝun baŋa bir pāre ŝu / ģālet-i nezʿ üzre ġāyet ĥoş gelür bímāra ŝu 

4. belirli bir işi yapar hâlde. 

K19/47 rükūʿ u secde ider kimi kimi daĥı ķıyām / ʿibādet üzre ķomış her birini rabb-i muʿín 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

[ayrıca bkz. ʻbir ayaġ üzre biŋ ayaġ olmaķʼ, ʻbir ayaġ üzre šurmaķʼ, ʻŝu üzre yürimekʼ md.] 
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3.9. -V- 

 vā ģasretā vā fürķatā [1] “eyvah yine hasret, eyvah yine ayrılık!” 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

 vaʿde [1] söz, vaat. 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

vaʿde-i ferdā [2] bir şeyin gelecekte gerçekleşeceğine dair verilen vaat. 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

vaʿde-i ferdā eylemek [1] daha sonrası için söz vermek. 

G416/1 bu gice gelmez iseŋ vaʿde-i ferdā eyle / bir ĥoş-āmedle beni bārí tesellā eyle 

vaʿde-i vaŝl [3] vuslat vaadi. 

M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

G393/1 egler faķíri vaʿde-i vaŝluŋ ne ģāl ise / cāndur umar efendi ne deŋlü muģāl ise 

 vādí [1] vadi, sahra║tarz, eda, üslup. 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 

vādí-i eymen [1] mübarek vadi; Hazreti Musa‟nın Tur Dağı‟nda ilahi tecelliye mazhar olduğu yer. 

G438/6 dün gice ʿaks-i tecellā-yı cemāl-i yārdan / göŋlüme āteş düşüpdür vādí-i eymen gibi 

vādí-i ġam [2] gam vadisi. 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

vādí-i ģayret [1] hayret vadisi. 

G243/4 vādí-i ģayretde ey leylí-ŝıfat her rūz ü şeb / ģālet-i ʿışķ ile mecnūn olmayan ʿākil degül 

vādí-i ʿışķ [1] aşk vadisi. 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

 vāfir [2]  

1. çok fazla, hayli, aşırı. 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

2. çok çok║ısrarla. 

G69/1 ayaġın öpdüm ol şāhuŋ şefāʿat eyledi āĥir / esās-ı kaʿbe-i maķŝūda sürdüm yüzümi vāfir 
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 vāh beni [1] “vah bana!”, “çok yazık bana!” 

G515/1 ʿahd ü peymānı gibi unudup ol şāh beni / ĥayrdan şerden eger aŋmaz ise vāh beni 

vaģdet itmek [1] bir olmak, birleşmek, birliğe yetmek. 

G75/2 aķar enhār gibi ķāfileler her yaŋadan / baģr-i envār-ı ŝafāya irişür vaģdet ider 

vaģdet şerābı [1] vahdet şarabı, birlik şarabı. 

G380/1 ireli vaģdet şerābından bu keyfiyyet bize / gūşe-i ĥalvet görinür ʿālem-i keśret bize 

 vaģíd [3] bir, tek, yegâne, biricik; eşi benzeri olmayan. 

K5/28 feŝāģatinde feríd ü belāġatinde vaģíd / cihānuŋ ehl-i dili ʿālemüŋ süĥen-dānı 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

K29/15 bu dil-āverlik aŋa irś ile itdi intiķāl / hem şecāʿatde feríd ü hem seĥāvetde vaģíd 

vaģíd-i mülk-i cihān [1] dünya mülkünün biriciği; dünyada eşi benzeri olmayan║Kanuni Sultan 

Süleyman. 

K4/25 naţíri yok şeh-i ŝāģib-ķırān gibi anuŋ / vaģíd-i mülk-i cihān ü feríd-i devrāndur 

vaģídü‟l-ʿaŝr [2] zamanın yegânesi, devrinde tek olan. 

║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

║Hazreti Muhammed. 

Ş2/21 ferídü‟d-dehr ʿilm-i kün-fe-kāna / vaģídü‟l-ʿaŝr esrār-ı nihāna 

 vāʿiţ [2] ibadethanelerde vaaz vererek cemaate nasihatlerde bulunan din görevlisi. 

Ş1/16 degülem vāʿiţüŋ pendini sāmiʿ / ĥayāl-i yāre olur diyü māniʿ 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

 vāķıʿā [1] doğrusu; tıpkı, aynıyla. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

 vāķıʿa [1] geri çevrilmesi mümkün olmayan olay, olmuş bitmiş iş║rüya. 

M8/V/5 bu vāķıʿa olımaz ĥalķa ķābil-i taʿbír / ki erdişír-i vilāyetde ola ʿādet-i şír 

 vāķıf vukufu olan, elde eden, bilen, haberdar olan, agâh. 

vāķıf olmaķ [3] vukuf sahibi olmak, elde etmek, bilmek, haberdar olmak, agâh olmak. 

M13/V/1 dest-i ʿışķ ile šılısm-ı cismüŋi eyle hebā / vāķıf ol genc-i nihān-ı rūģ-ı pāke dāʾimā 

Ş1/102 bu sırra vākıf olmaz degme ʿāķil / ider anlar šavāf-ı ķıble-i dil 

G129/3 aç ʿayn-ı cānı gül gibi esrāra vāķıf ol / nerges gibi bu bāġda aʿmā görür mi nūr 

vāķıf-ı rāz-ı hüdā [1] ilahi sırlara vukufu olan. 
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M13/5 mürşid-i kāmil güzín-i evliyā vü aŝfiyā / ʿārif-i rāh-ı šaríķat vāķıf-ı rāz-ı hüdā 

vāķıf-ı rāz-ı nihān eylemek [1] gizli sırra vâkıf olmasını sağlamak; bilinmeyenleri bildirmek. 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 

 vaķt [10] 

1. vakit, zaman. 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

vaķt-i duʿā [1] dua vakti. 

K26/48 güneş gibi çü ʿıyāndur beyān-ı evŝāfı / sözüŋ uzatma elüŋ aç irişdi vaķt-i duʿā 

vaķt-i seģer [1] seher vakti. 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

2. mevsim. 

vaķt-i gül [1] gül mevsimi║ilkbahar. 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 

3. an. 

G476/3 ġażabuŋ olduġı vaķtin beni öldür dir idüm / ĥāšırum gibi eger ŝınmasa sözüm güheri 

vaķt-i ġażeb [1] gazap anında; gazaba gelince. 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

vaķt-i memāt [1] ölüm anı. 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

4. uygun zaman, tam sırası. 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 

5. çağ, zaman. 

vaķt-i źevķ ü ŝafā [1] zevk ve sefa zamanı. 

K12/18 behār-ı ʿadli ile güldi rūy-i mülk-i cihān / zihí zemān-ı feraģ-baĥş ü vaķt-i źevķ ü ŝafā 

 vālí mir, emir, hâkim, sahipkıran, padişah; beylerbeyi, paşa. 

vālí-i dívān-ı emān [1] aman divanının hâkimi║Rüstem Paşa. 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

vālí-i ʿālí [1] yüce sahipkıran, yüce padişah║Kanuni Sultan Süleyman. 

M10/IV/4 gönlinüŋ vírānesinde kenz-i lā-yefnāsıdur / vālí-i ʿālí maķāli sözlerüŋ evlāsıdur 
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vālí-i ehl-i ʿašā [1], vālí-i ehl-i kerem [1] mürüvvet sahiplerinin önderi║Sultan II. Selim. 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

M48/5 vālí-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem / devleti ʿālí bení ādeme elšāfı ʿamím 

vālí-i ūlā [1] beylerbeyi║Budin Beylerbeyi Arslan Paşa. 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

vāliyü‟l-ģaremeyn [1] Mekke ve Medine‟nin hâkimi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K6/18 velí-ŝıfatlaruŋ evlāsı vāliyü‟l-ģaremeyn / muģammed ümmetinüŋ şāhı ġāzíler ĥānı 

 vālih şaşakalmış, şaşmış, hayrette kalmış, hayran, aklı başından gitmiş. 

vālih ü bí-hūş olmaķ [1] şaşakalıp aklı başından gitmek; hayrette kalmak. 

G145/4 ĥašš-ı yāri göricek vālih ü bí-hūş olurın / kimse bu ĥˇāb-ı ecelden beni bídār idimez 

vālih ü ģayrān [1] aklı başından gidip ne yapacağını bilemez hâle gelmiş. 

G293/3 bir vālih ü ģayrānem bir āteş-i sūzānem / bir bende-i fermānem raģm eyle benüm rūģum 

vālih ü ģayrān olmaķ [1] aklı başından gidip ne yapacağını bilemez hâle gelmek, dona kalmak. 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 

vālih ü şeydā [1] aklı başından gitmiş ve çılgın hâlde. 

G261/1 āĥiret yolı gibi ġurbete tenhā gitdüm / gitdüm emmā ki ʿaceb vālih ü şeydā gitdüm 

 var iken [13] varken. 

1. olduğu hâlde, olmasına rağmen. 

Ş2/64 var iken āb-deste iĥtiŝāŝı / nemāza yüz yumaz bu nefs-i ʿāŝí 

2. mevcutken, dururken. 

M25/I/2 kime yanam yaķılam bu derd ile nā-çār iken / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/III/2 dār-ı ġurbetde źelíl olmaķ ne lāyıķdur baŋa / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/IV/2 begligüm vardur diyen yoķ yire mesrūr olmasun / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/V/2 ʿālem içinde görinmez gözüme ģūr ü perí / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

G141/3 var iken kūyuŋ eyā ģūr-i cinān bir laģţa / ķalmadı cenneti dünyāda görecek gözümüz 

G150/4 ŝaymayan çetr-i hümāyūnı örümcek aġına / künc-i ʿuzlet var iken eyvān-ı keyvān istemez 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

G161/4 illere dünyā içün baş egmezüz mízān gibi / ģażret-i ģaķ var iken her mā-sivāya tapmazuz 

3. olduğu zaman, olduğunda. 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 
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G352/1 göŋlüm gözüm açılmadı cānda ģicābum var iken / cām-ı cihān-bín olmadum nūr olmayınca nār iken 

3.1. olduğu zaman, olduğunda║mevcutken, dururken. 

G34/3 var iken dilde ĥayāl-i laʿl-i cān-baĥşüŋ senüŋ / ʿaynına gelmez begüm ʿāşıķlaruŋ āb-ı ģayāt 

var olmaķ [4] varlık kazanmak, mevcudiyet bulmak. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

G122/1 sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur / gün gibi envār-ı ʿaynı ʿışķ ile hem-vār olur 

G247/4 lā gibi bāb-ı ʿademden lā dime gel geç hemān / var olayın dir iseŋ var cānib-i illāda ol 

G311/2 ne var yoķluķda var olsam ġınāyı faķr ile bulsam / fenā-ender-fenā olmış beķā-ender-beķāyem ben 

var ise [14]  

1. varsa, mevcutsa. 

K25/41 budur ümídüm itmeyesin sāʾile süʾāl / refʿ eyle anı var ise naţmumda ģarf-i cer 

Ş2/73 dilerven senden ey bārí teʿālā / ne cürmüm var ise pinhān ü peydā 

G297/5 ʿāşıķ-ı bí-çārenüŋ ʿışķına kimse lā dimez / lāleveş göŋlinde var ise eger dāġ-ı nihān 

G338/1 ķalmasun noķŝānuma gün yüzlü māhum söylesün / sevdügümden ġayri var ise günāhum söylesün 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

G490/1 ķamu ʿāşıķları dermān bilürler derd-i cānānı / irişsün ol šabíb-i cān eger var ise dermānı 

2. ihtimal ki, galiba, olsa olsa, herhâlde. 

K10/28 ey dil var ise möhr-i süleymān dehānıdur / k‟ana müsaĥĥar ins ü perí mürġ u mūr ü mār 

K13/29 ʿahd-i ʿadlüŋde girü maģbūs olupdur var ise / irmez oldı kimseye telbís-i iblís-i laʿín 

K25/14 güc ile çıķdı ŝubģa ilenc aldı var ise / ģırŝından etmegini yalıŋuz yidi ķamer 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

G2/4 dehānuŋ düzdidür var ise dil mülkin ķılan yaġma / ki gelmez ŝūrete hergiz olur cān gibi nā-peydā 

G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

G494/3 söyler emmā deheni cān gibi nā-peydādur / hātif-i ġayb durur var ise anuŋ deheni 

vārid ulaşan, erişen, vâsıl olan. 

vārid olmaķ [1] ulaşmak, erişmek. 

M46/4 rifʿate vārid oldı emr-i şeríf / nā-gehān dergeh-i ʿadāletden 

 vāridāt kişinin dahli olmaksızın gönüle gelen ilhamlar, manalar. 

vāridāt-ı cānib-i hū [1], vāridāt-ı cānib-i mevlā [1], vāridāt-ı rabbāní [1] Allah tarafından gönüle 

gelen ilhamlar, manalar. 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 



1659 
 

G1/2 ġazel baģr-i melāģatdür sušūr emvācıdur anuŋ / meʿāní ʿaynı ile vāridāt-ı cānib-i mevlā 

G153/3 vāridāt-ı cānib-i hūdan hüveydādur göŋül / biz metāʿ-ı ġayr ile ey ĥˇāce tācir olmazuz 

 vāriś mirasçı. 

vāriś olmaķ [1] mirasçı olmak; kendisinden önce olan şeylerden nasiplenmek. 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

vālā-güher [1] özü, yaradılışı yüce olan║Hazreti Muhammed. 

K1/39 vālā-güher ü pāk-naţar źāt-i mušahher / deryā-yı sehā kān-ı ʿašā-āver-i dünyā 

 varaķ [2]  

1. yaprak. 

K11/2 her çiçek āyíne-i ʿālem-nümādur ʿāleme / her varaķ bir ʿilm ü ģikmetden olur gevher-niśār 

2. kitap yaprağı, varak. 

G242/3 gel gel kitāb-ı vaģdeti eyle müšālaʿa / anuŋ içinde iki cihān bir varaķ degül 

 varmaķ [48] yönelmek, gitmek; erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak. 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G315/2 varasın ĥāne-i dil-dāra semāʿ ide ide / ney gibi tā ser ü pā nāle vü efġān olasın 

K1/26 maķbūl duʿā gibi varup ģażret-i ģaķķa / el götürüben ümmetini ķıldı temennā 

K2/31 ol ʿadū kim tíġ-i ķahrından anuŋ bula ĥalāŝ / ŝaġlıġında varsun öginsün yürisün bir zemān 

K7/25 geldiler salšanat ü devlet ile ʿizzet ile / cem ü cemşíde varınca pederinüŋ pederi 

K19/7 aŋ ol güni ki varup aŝluŋa rücūʿ idesin / saŋa ola ģacer ü ĥāk pister ü bālín 

K20/32 tevāżuʿ ile varup dār-ı ehl-i dünyāya / revā mıdur idesin ġaflet ile ķaddüŋi dāl 

K25/24 ehl-i riyāżet olmaġa rāżí degül göŋül / varup efendi ķapusına olayın nöker 

K26/32 feżā-yı fikretine varımaz tefekkür-i źāt / celāl-i şevketine irimez ĥayāl aŝlā 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

M3/III/1 oldı aķar ŝu gibi derbend-i dünyādan revān / baģr-i bí-pāyān-ı ʿuķbāya varup itdi mekān 

M3/V/3 menzil-i maķŝūduŋa varmaġa māniʿ olmasun / šutmasun dāmānuŋı kes rāh-ı yārüŋ ĥārını 

M10/IV/1 gel der-i dervíşe var kim maʿrifet deryāsıdur / cān ķulaġına kelāmı dürr-i bí-hemtāsıdur 

M49/10 kūyına varup ġarażum āh ü fiġāndur / olsa behāne 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

Ş2/137 aŋa ʿuşşāķını öldürme ĥūdur / varuben aŋa ʿāşıķ olmalıdur 

Ş2/143 cihāndā aŋmaŋ ol bí-çāre ģālin / vara kūyına görmege cemālin 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

Ş2/261 raķíbe varsa ol dil-ber be-her ģāl / naʿalçe izleri ĥalķa olur dāl 
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G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

G76/1 şeyĥ-i ʿirfāna tehí varan kişi memlū gelür / cāmiʿ-i bālāya beŋzer hū dir iseŋ hū gelür 

G86/2 bāzār-ı ġamda aldum ele cān metāʿını / dükkān-ı yāre varmaġa gördüm behānedür 

G94/3 kendüŋi yoķluķda yoķla ʿālem-i envāra var / ŝofí-i ŝāfí der-i lādan geçer illā görür 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G116/1 anlar ki bāz-ı himmeti ʿanķāya ŝaldılar / gün gibi ķāf-ı ʿışķa varup sāye ŝaldılar 

G124/2 oyalanma aldanup ārāyişine ʿālemüŋ / menzil-i maķŝūduŋa bir gün öŋürdi varıgör 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G181/4 kūyuŋa varan aŋmaz ser-cümle ĥānümānın / cennetde her kişiye terk-i vašan belürmez 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G204/3 mā-sivādan geçelüm cām-ı maģabbet içelüm / varalum menzil-i maķŝūda olup hem-dem-i ʿışķ 

G251/2 işigine kefenüm boynuma šaķup varsam / ʿaceblemeŋ ki geyer kaʿbeye varan iģrām 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

G276/4 uŝlu vardum ķayd-ı ʿālemden ĥalāŝ olmaġ içün / kendümi dívāne vü mecnūn ü abdāl eyledüm 

G276/6 ģālümi ʿarż eylesün varsun serāy-ı dil-bere / kārbān-ı nāle vü efġānı irsāl eyledüm 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

G347/3 ĥūblar gördi raķam gibi períşānluġumı / dil ü cānı varayın cümleye taķsím ideyin 

G363/4 ehl-i ʿirfāna yetiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G379/2 varmazuz biz dār-ı dārāya der-i iskendere / ĥāne-i vírānemüz eyvān-ı keyvāndur bize 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

vara vara [1] gide gide, giderek, gittikçe. 

G427/6 ʿışķ yolında sürinen kişi enhār gibi / vara vara irişür menzil-i baģr-i kereme 

varduķça [1] gittikçe, gitgide, her an daha da fazla. 

G72/2 ben nice şād olmayam varduķça mecnūn olmadan / görse ben dívānesini ol perí ĥandān geçer 

 vaŝf [13]  

1. bir kimsenin ya da nesnenin taşıdığı hâl ve nitelikler. 
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K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K14/35 vaŝfuŋuŋ biŋde birin söyler idüm fikr idicek / midģatüŋ pāy-i ʿuķūle eger olmasa ʿıķāl 

K24/12 bir píre uġradum ki diyem vaŝfını anuŋ / ferĥunde-fāl ü mihr-i seʿādet ķamer-liķā 

Ş1/73 bize ķıl ĥūblar vaŝfını taķrír / maríżü‟l-ķalb olanlara şifā vir 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

2. bir kimsenin ya da nesnenin sahip olduğu nitelik ve hâlleri methederek tarif etme. 

Ş2/41 uzundur ķaddi gibi vaŝfı ey dil / leb-i dil-dār gibi muĥtaŝar ķıl 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

vaŝf-ı bedíʿ [1] bir kimsenin ya da nesnenin sahip olduğu güzel ve övgüye değer nitelikler. 

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

vaŝf-ı cemíl [4]  

1. bir kimsenin ya da nesnenin sahip olduğu güzel ve övgüye değer nitelikler. 

K25/44 vaŝf-ı cemílüŋi bütün iller bilür senüŋ / maʿlūm olanuŋ olmadı iʿlāmı muʿteber 

M3/IV/10  dāʾimā vaŝf-ı cemíli ķāle gelmez ģāldür / nice taʿbír olur ol gün yüzlünüŋ māhiyyeti 

2. bir kimsenin ya da nesnenin sahip olduğu güzel ve övgüye değer niteliklerin dile getirilmesi. 

K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

vaŝf-ı ģāl [1] içinde bulunulan durumun ifadesi. 

K21/29 ķavs-i felek aŋa neler itmişdür āŝafā / söylerdi vaŝf-ı ģālini gelse zebāna tír 

vaŝf-ı ģüsn [3] bir kimseninin güzelliğinin dile getirilmesi. 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

Muk6/1 bir rübāʿí söylemişler vaŝf-ı ģüsnüŋde şehā / beyt-i evveldür celí ĥašš ile ķaşuŋ fi‟l-meśel 

vaŝf-ı ŝıfāt-ı źāt [1] zât-ı (âlileri)nin sahip olduğu övgüye değer niteliklerin dile getirilmesi. 

K24/44 taʿríf-i medģüŋe olımaz nāšıķa zebān / vaŝf-ı ŝıfāt-ı źātuŋa olmadı intihā 

… vaŝfın itmek [1] …y(I) tarif etmek, methederek anlatmak/kaleme almak.  

Ş1/197 melekler vaŝfın itdüm eyleyüp cūş / umarın cānib-i ģaķķa gelem ĥoş 
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… vaŝfını ķıl ķıl ķılmaķ [1] …y(I) titizlikle, ince ince anlatmak, tarif etmek. 

Ş2/164 diledüm kim uzadup sebzeveş dil / ķılam sünbülleri vaŝfını ķıl ķıl 

 vāŝıl [1] kavuşan, erişen; tasavvufi manada Hakk‟a eren. 

G170/1 ālet-i hengāme-i ehl-i kemālüz kāmilüz / mālik-i iksír-i ʿilm-i lā-yezālüz vāŝıluz 

 vaŝl [8] sevgiliye kavuşma, vuslat. 

Ş2/124 ne cān ile olam vaŝlına šālib / çü olmışdur celāli yüzi ġālib 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G263/1 senüŋ nām-ı şerífüŋle yazılsa bir yire adum / bulup vaŝluŋ tesellísin diŋer efġān ü feryādum 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G294/1 ĥalķ arasında budur cümleyle giryān olduġum / ķorķaram kim fāş ola vaŝluŋla ĥandān olduġum 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

vaŝl-ı ģabíb [1] sevgiliyle vuslat; sevgiliye ulaşma, kavuşma. 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 

vaŝl olmaķ [2] kavuşmak║(ok) ulaşmak, isabet etmek. 

K21/7 vaŝl olmadın nigārā helāk eyledi beni / derdā ki irdi ĥāšıruma girdi ķana tír 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

 vašan bir kimsenin doğup büyüdüğü, yaşadığı yer; makam, mekân. 

vašan šutmaķ [1] mesken tutmak║yerleşmek. 

G298/2 nūna beŋzer ķaşlaruŋ nūn üzre šutmışdur vašan / bir elifdür ķāmetüŋ cān içre itmişdür mekān 

vašanından ayırmaķ [1] yerinden yurdundan koparmak. 

G337/3 eglense ķalsa n‟ola işigüŋde ey perí / dívāne göŋlümi vašanından ayırmazın 

 vāv vav (و) harfi. 

vāv-ı vücūd [1] (secdeden) و‟a dönmüş vücut. 

G166/1 maʿšūf oldı kaʿbeye vāv-ı vücūdumuz / irdi nihāyetine ģudūd-ı sücūdumuz  

 vāy [1] “vah!”, “eyvah!”, “yazık!” 

1. vah vah!, yazık! 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

vāy eger [5] “eyvah eğer …”, “yazık eğer…”; “… olursa/olmazsa eyvah/yazık!” 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 
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G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G194/4 şuġl-i dünyā ile ey ĥˇāce unutduŋ ĥāliķı / olmaz iseŋ vay eger bu nār-ı sūzāndan ĥalāŝ 

G284/2 ġam ile eglenürin diŋlenürin bir pāre / vāy eger cevr ü cefā itmez ise cānānum 

G323/2 görmedin ʿāşıķ olursın o perí-símāya / vāy eger ʿālem-i fāníde baķasın göresin 

vāy aŋa kim [6] “vah o kimsenin hâline ki…”, “yazık o kimseye ki …”, “… kişinin hâli yaman”. 

K28/31 dest-i ķahruŋla ĥašardan ĥālí olmaz bed-nihād / vāy aŋa kim ĥāšırında ola ģarf-i ʿilleti 

K32/8 devlet anuŋ ki gelüp işigine ola mušíʿ / vāy aŋa kim ide ser-keşlik ile kendüyi ʿāķ 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

G318/1 baŋa yitmez mi bu devlet ki cefā eyleyesin / vāy aŋa kim ne cefā vü ne vefā eyleyesin 

G426/2 vāy aŋa kim nār-ı ʿışķı ķalbini ķāl itmeye / sevdügi maģbūbı fi‟l-cümle cefākār olmaya 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

 vaz gelmek [3] vazgeçmek, yapılan işi terk etmek, kararından dönmek. 

K8/24 ķaçmasından vaz gelmez aŝlına eyler rücūʿ / rafż ile šolmış ola anuŋ ki ķalb-i muġberi 

G128/3 beni öldürmege ķaŝd eylese ġamnāk olurın / şādmān olduġumı bilse eger vaz gelür 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

 vaʿţ vaizlerin cemaate hitaben yaptıkları, nasihate dayalı, din ve ahlâk içerikli konuşma; 

vaaz. 

vaʿţ eylemek [1] vaaz vermek. 

Ş1/86 ne vaʿţ eyler çemende bülbül-i zār / tevāżuʿ birle diŋler anı eşcār 

 vebāl [1] günah, azap, ağırlık; doğru olmayan, insanı ilahi azaba sürükleyecek bir işin ya 

da hareketin manevi sorumluluğu. 

K23/33 ġubār-ı ţulmi ķomaz dāmen-i ʿadāletde / vebālden ŝaķınur pādişāh-ı devrānı 

vebāl issi [1] günahkâr. 

K22/50 araya bād-ı şitā gibi bürūdet ŝaldı / bir vebāl issi sitemkār ü dení vü nā-dān 

vebāle ķoymaķ [1] (Kanuni Sultan Süleyman için) günaha sokmak║(Şehzade Mustafa için) 

günahına girmek, iftira etmek.  

M8/I/2 šulındı mihr-i cemāli bozıldı dívānı / vebāle ķoydılar āl ile āl-i ʿośmānı 

 vecd Allah‟ın lütfuyla kalbe gelen coşkunluk hâli, istiğrak; ilahi aşkla kendinden geçme. 

vecde gelmek [1] kalbe gelen coşkuyla kendinden geçmek, ne yaptığını bilememek. 

Ş2/77 n‟ola ʿafvüŋle cānum gelse vecde / nemāzı bāšıl itmez sehv secde 

 vech akla uygun sebep, haklılık. 
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vechi var [6] yerindedir, uygundur, makuldür. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

K11/15 bāb-ı ĥayrātın açup bir cāmiʿe urdı binā / aŋa beytu‟llāh-ı śāní dirler ise vechi var 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

G91/2 tāze güller gibi illerden ŝaķınsa vechi var / nev-cüvāní ʿāşıķuŋ gūyā ki genc ü mālidür 

G142/2 siģr ile şimdi perde-nişín oldı ey perí / cādū gözüŋi görmez ise vechi var göz 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

 ve‟ē-ēuģā [1] “والضحى”; “Andolsun kuşluk vaktine” ayeti (Duha, 1). 

G88/1 ķaşlaruŋ kim ol cebín-i dil-küşā üstindedür / sašr-ı bismi‟llāhdur kim ve‟ē-ēuģā üstindedür 

 vedūd [1] kullarını çok seven, onlara sonsuz ihsanlar bahşeden ve sevilmeye yalnız 

kendisi layık olan Allah. 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

 vefā [12] ilgi, sevgi, yakınlık; sevgide bağlılık, sadakat ve süreklilik. 

Ş2/56 ne dil-berde vefā ne bende šāķat / ne ʿālemde ŝafā ne tende rāģat 

G12/5 ne dirgürür cefāsı vefāsı ne öldürür / cānāne gibi cevr ider oldı cihān baŋa 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-i cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

G169/4 vefā vü cevri dil āyínesinde bir görürüz / cemíʿ-i dosta vü düşmene ĥayır-ĥˇāhuz 

G208/2 cefā ile günümüz geçdi ķāf-ı fürķatde / vefā didükleri ʿanķādur anı görmiş yoķ 

G264/1 vefāda miśli bulınmaz bugün bir nev-cüvān buldum / görince sevdüm anı ölmiş iken tāze cān buldum 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

G309/2 vefā ŝūretlerin gördüm bugün mirʾāt-ı ģüsnüŋde / şefāʿat nūrı berķ ursa n‟ola faĥrü‟l-enāmumdan 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G408/2 ʿaķabince bilürin cevr ü cefā eylersin / bārí ʿālemde vefā adını bünyād itme 

vefā(lar) eylemek, vefā(lar) itmek, vefā ķılmaķ [13] yakınlık, sevgi ve ilgi göstermek. 

M24/III/1 evvelinde bendeŋe şāhum ʿadālet eyledüŋ / āşinā olduŋ vefā ķılduŋ ʿināyet eyledüŋ 

M36/V/1 gelüp ġam-ĥāneme bir gice mihmān olsaŋ olmaz mı / vefālar eyleseŋ cevre peşímān olsaŋ olmaz mı 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā / zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

G155/3 ne ġam ʿuşşāķuŋa gāhí vefā gāhí cefā itseŋ / ķulına pādişāhından hemíşe iltifāt olmaz 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

G515/3 ķorķum oldur ne vefā vü ne cefā ide baŋa / bu cefā ile helāk eyleye ol şāh beni 
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G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 

G318/1 baŋa yitmez mi bu devlet ki cefā eyleyesin / vāy aŋa kim ne cefā vü ne vefā eyleyesin 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

G365/3 vefālar itmek içün cevri bir behāne imiş / cefāları baŋa maĥŝūŝdur bi-ģamdi‟llāh 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 

vefā meydānı [2] Vefa Meydanı. İstanbul‟un Vefa semtinde Şeyh Ebülvefa‟nın türbesi civarında 

bulunan meydan.  

Ş2/174 vefāsın görmedük anuŋ revā mı / vefā meydānıdur gerçi maķāmı 

G513/1 ʿāşıķa mihr ü vefā itmez ol ādem cānı / cilvegāhıdur anuŋ gerçi vefā meydānı 

vefā nerdini oynamaķ [1] vefa tavlası oynamak║vefa göstermek. 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

vefā źikrine girmek [1] vefa zikrine girmek/başlamak║(zulmü bırakıp) vefa göstermeye 

başlamak. 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

vefāsın görmek (birinin) [2] vefasına mazhar olmak; yakınlığını, sevgisini ve ilgisini görmek. 

Ş2/174 vefāsın görmedük anuŋ revā mı / vefā meydānıdur gerçi maķāmı 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

 vefālı [1] vefalı; sevgisinde ve dostluğunda sadakat ve sebat gösteren║Vefalı, Vefa 

semtinin sakini. 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

 vefāsuz [3] vefası olmayan, sevgisinde, dostluğunda sadakat ve sebat göstermeyen 

kimse; vefasız. 

Ş1/47 šulūʿ itdi göŋülde mihri nā-gāh / sitāremde vefāsuz çıķdı ol māh 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

 veh ki, veh kim [2] “vah ki”, “yazık ki”, “maalesef”. 

G256/1 ey perí bir ben idüm bir daĥı sen bir ģammām / veh ki ĥalvetde saŋa idimedüm fetģ-i kelām 

G392/1 ʿahd ü peymānı ŝıduŋ veh kim inandum anduŋa / başuma aldum belāyı uġradum pā-bendüŋe 

 veķār [1] vakar, ağırbaşlılık, temkin, ciddiyet, haysiyet ve şeref sahibi olma. 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 
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 vekíl bir kimsenin kendisine verdiği yetki ile onun adına işlerini yürüten kişi, naip. 

vekíl-i şāh-ı cihān [1] cihan padişahının vekili, saltanat naibi, sadrazam║ Rüstem Paşa. 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

 ve‟l-ģāŝıl [3] hasılı, sözün kısası, kısacası. 

K1/66 ve‟l-ģāŝıl elinden ķomaya dāmen-i ʿafvüŋ / maģşer güni olduķda öle dirile yaģyā 

K5/34 ne kimse gördi ne kimse işitdi ve‟l-ģāŝıl / bunuŋ gibi ģasenāt ehli şāh-ı devrānı 

K23/22 cihānda yūsuf-ı devr-i zemāne ve‟l-ģāŝıl / düşinde görmedi hergiz bu resm ü erkānı 

 velí [27]  

1. Allah‟a yakınlık mertebesini kazanmış seçkin kul; Allah dostu kimse, veli. 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

K5/1 irişdi şāhumuzuŋ şehre nehr-i iģsānı / velílere nitekim vāridāt-ı rabbāní 

K4/18 o cāmlarla bu cāmiʿ velílere beŋzer / ki başdan ayaġa endāmı díde-i cāndur 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

K30/3 bir velídür reh-beri cümle gürūh-ı ġāziyān / bir ʿalídür ķanberi gūyā ķara baba imiş 

M3/11 hem ģasíb ü hem nesíb ü hem saʿíd ü hem şehíd / hem velí hem ġāzí hem dervíş hem şāh-ı feríd 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

M12/III/2 cāme-i taķvāsı düşmiş ķāmet-i zíbāsına / beŋzemiş źātı velíler ķısmınuŋ evlāsına 

G115/6 er iseŋ mürşidüŋe mürşid ol irşād eyle / her velíyem diyeni cümleden evlā idegör 

G352/2 deryāya beŋzer her velí var her vilāyetde eli / ĥāmūş olur emmā dili āyíne-i dídar iken 

2. fakat, ama. 

K22/18 düşmenüm öldi velí baʿde ĥarābü‟l-baŝra / geçdi pāşā-yı cihān-dāra beni ĥaylí zemān 

Ş2/147 varup aġyāra raģm itdügi ģaķdur / bize gelse velí ķılıç bıçaķdur 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

G72/3 ķuluŋ olmaġa begüm lāyıķ degüldür her biri / ĥūblar şimdi velí ģüsn iline sulšān geçer 

G171/4 ŝūretā dervíşüz emmā rūy-i maʿnāda velí / ķayser-i rūmuz ʿacem iķlíminüŋ dārāsıyuz 

G179/2 her ehrimen olmış dehen-i dil-bere māʾil / ʿālemde velí möhr-i süleymān ele girmez 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

G191/3 o gün bir ʿāşıķın gördüm görinmez nār-ı āhından / ģaķíķatde velí müstaġraķ-ı nūr-ı ilāh olmış 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G411/5 rūģ-ı ķudsílerle seyr eylerdüm ey yaģyā velí / bir belā olmış durur ķayd-ı ģayātum cānuma 
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G424/6 sulšān-ı ʿışķ oldum velí serv-i bülendüm āh kim / itmez göŋül alçaķlıġın gelmez benüm dívānuma 

G434/2 sev ol nigārı ki dervíş-meşreb ola velí / sözinde nāz ü veķārı ekābirāne ola 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

3. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden birinin adı.  

Ş2/146 velídür adı ol şāh-ı cihānuŋ / vilāyetde naţíri yoķdur anuŋ 

 velí-heyʾet [1] evliya görünümlü, evliyaya benzeyen║Mustafa PaĢa. 

K29/16 bir ʿalí-heybet velí-heyʾet melek-ŝūretdür ol / kimseler görmiş degül bāb-ı seĥāsında kilíd 

 velíkin [1] ama, fakat, lâkin. 

G510/2 ķanumı içen ŝūrete gelmedi velíkin / laʿl-i leb-i yāri göricek çeşmüm ıŝırdı 

 verd gül. 

verd-i aģmer [1] kırmızı gül║(Osmanoğulları bahçesinin) kırmızı gülü║Kanuni Sultan Süleyman. 

K8/7 ķaraŋu itdi ķızılbaşuŋ gözine ʿālemi / āl-i ʿośmān sebzezārınuŋ o verd-i aģmeri 

verd-i ĥandān [1] gülen (=açılmış) gül║âşıklarını hiç güldürmeyen sevgili. 

G279/1 dem-ā-dem ķanlar aġlarsa n‟ola bu çeşm-i giryānum / iŋen ʿāşıķların güldürmedi ol verd-i ĥandānum 

verd-i raʿnā [1] ebruli gül, güzel gül║Sünbül-i Rûmî Muhammed. 

Ş1/157 mezíd itsün kemālin ģaķ teʿālā / šaķılmaz cāhile ol verd-i raʿnā 

 vesvese [1] nefsin gönüle soktuğu boş, faydasız, aslı olmayan ihtimal; kuruntu. 

G427/3 gel berü ĥāšıruŋı vesveseden eyle berí / ķoyma nā-maģrem olanı ģarem-i muģtereme 

 v‟ey [5] “ve ey…” 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

K13/27 ey çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı ʿādilān ü ʿālimān / v‟ey emír-i kām-rān ü kām-baĥş ü kām-bín 

K13/28 ey nihāl-i bāġ-ı gülzār-ı behişt-i salšanat / v‟ey çerāġ-ı nūr-i ʿayn-ı evvelín ü āĥirín 

K24/39 ey mefĥar-i meʿārif ü ve‟y maţhar-ı vefā / ey menbaʿ-ı mekārim ü ve‟y mecmaʿ-ı ŝafā 

 veyse‟l-ķaren [1], üveyse‟l-ķaren [1] üveyse‟l-ķarení [1] Veysel Karani (ö. 37/657). 

Tabiîn neslinden Yemenli bir zahit. Hayatı boyunca Hazreti Muhammed‟i görmek için yanıp 

tutuşmuş fakat bu arzusuna nail olamamıştır. 

M45/I/1 rūģ-ı aŝģāb-ı kirāmiyle resūl-i medení / ķušb-ı aķtāb-ı ʿiţāmiyle üveyse‟l-ķarení 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veyse‟l-ķarensin sen 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveyse‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

 vezír [1] padişahın devlet işlerindeki vekili. 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 
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vezír-i aʿţam [2] veziriazam, sadrazam. 

K32/7 yaʿní ser-ʿasker-i islām ü vezír-i aʿţam / bürc-i ʿadlüŋ güneşi źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ 

Ş2/44 vezír-i aʿţam ibrāhím paşa / vücūdı ʿaķl-ı evvel oldı maģżā 

vezír-i aʿţam-ı ŝāģib-ķırān-ı ʿośmāní [1] Osmanlı‟nın kıran sahibi (=uğurlu yıldızların aynı burç 

ve derecede oldukları kutlu vakitte doğan; böyle bir vakitte göreve gelen; kutlu) 

veziriazamı║Rüstem Paşa. 

K23/1 vezír-i aʿţam-ı ŝāģib-ķırān-ı ʿośmāní / żiyāfet itdi emírāne şāh-ı şirvānı 

vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān [1] cihan padişahının veziriazamı║ismi belirtilmemiştir. 

M5/II/5 ģālümüz ĥoşdur bizüm el-ģamdü li‟llāhi‟l-ʿaţím / šuydı aģvāli vezír-i aʿţam-ı şāh-ı cihān 

[ayrıca bkz. „sulšān-ı bí-vezír‟ md.] 

 vírān [4]  

1. yıkık, yıkılmış, harap. 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

G120/6 bende-i ʿışķ olduġumçün ĥāšırum yıķsan n‟ola / pādişāhum gizlü genc olduġı yir vírān olur 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

vírān eylemek, vírān itmek [7] yıkmak, altını üstüne getirmek, harabeye çevirmek. 

Ş2/216 öŋince sínemi vírān iderdüm / ele girse ķoyun ķurbān iderdüm 

G78/1 şādmānem aŋa kim dil-ber beni giryān ider / seng-i cevr ile yapar göŋlüm evin vírān ider 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G222/3 aduŋa lāyıķ mıdur bi‟llāhi vírān eylemek / ey ĥalílüm çünki göŋlüm kaʿbesidür meskenüŋ 

G228/4 ĥāšırum ŝormadı çünkim gelmedi ġam-ĥāneme / ĥānümānumı delü göŋlüm gibi vírān idüŋ 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

vírān olmaķ [3] yıkılmak, harap olmak. 

K22/52 ecelüm umar idüm anı ümíd itmez idüm / ki nifāķ ile ola ķaŝr-ı maģabbet vírān 

G386/1 dār-ı dünyā delü göŋlüm gibi vírān olsa / ne cihān olsa ne cān olsa ne hicrān olsa 

G408/1 girü maģzūn idicek ĥāšırumı şād itme / girü vírān olıcaķ göŋlümi ābād itme 

2. virane, yıkıntı. 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

vírān-ı ʿışķ olmaġ [1] aşk viranı olmak; aşktan harap olmak. 

M13/II/1 maʿníde şír-i ĥudā ŝūretde emmā mūr olur / derd ile vírān-ı ʿışķ olmaġ ile maʿmūr olur 
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 vírāne [5] yanmış, yıkılmış binalardan geriye kalan yıkıntı; harabelik. 

K29/2 rūģumuz mecrūģ-ı tír-i ķavs-i dehr-i bí-vefā / göŋlümüz vírāne min-hāźā ilā yevmi‟l-vaʿíd 

M10/IV/4 gönlinüŋ vírānesinde kenz-i lā-yefnāsıdur / vālí-i ʿālí maķāli sözlerüŋ evlāsıdur 

Ş2/284 birini bilmedüm kimüŋ nesidür / nice vírānenüŋ gencínesidür 

G378/1 girmedi gün gibi ol tāze cüvān ĥānemüze / āh kim genc-i nihān olmadı vírānemüze 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

 vírānelik [1] yıkıntılarla dolu harap yer. 

K19/19 görüp sirişkini maţlūm olanuŋ eyle ģaźer / bu çeşmesārı o vírānelikde ŝanma tekin 

 vird [1] belirli zamanlarda düzenli olarak okunan dua, ayet, esma terkibi. 

M5/I/3 virdümüzdür šavvela‟llāhu teʿālā ʿömrehu / izdiyād-ı ʿömridür ģaķdan temennāmuz bizüm 

vird-i lisān [1], vird-i zebān [1] vird gibi dilden düşürülmeyen, dile dolanan, tekrar tekrar 

söylenen söz. 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

M15/VI/3 her birine āh ü zār ile olur vird-i zebān / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

vird-i zebān itmek [1] dilinden düşürmemek, tekrar tekrar söylemek. 

K2/10 bezm-i ʿíd içre didüm şevķ ile bir ġarrā ġazel / dil-berān-ı ʿídgāh itsün anı vird-i zebān 

virilmek [3] verilmek║hediye edilmek, ihsan edilmek. 

K23/15 virildi daĥı gümiş maşraba šoķuz dāne / ķamusı ʿaynına almazdı mihr-i raĥşānı 

K23/19 virildi degme belikler ķuşansa rūz-ı ķıtāl / ķanatlu şāhín ider ġāziyān-ı meydānı 

M6/VIII/7 virildi meclise evvel gelenlere ögdül / felekde encümüŋ aʿdādı deŋlü sím ile zer 

 virmek allāhuŋ [1], sen iste virmek allāhuŋ [1] “sen iste; vermek Allah‟ın, ihsan 

Allah‟ın.”, atasözü. 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

Ş2/162 dilā vaŝlı dile ola müyesser / sen iste virmek allāhuŋ dimişler 

 viŝāl [15] vuslat, sevgiliye kavuşma; tas. Hakk‟a erme. 

G57/1 ĥandān ol ey göŋül ki viŝāl iģtimāli var / fürķat kemāle irdi kemālüŋ zevāli var 

G58/3 her firāķuŋ bir viŝāli her belānuŋ āĥiri / her cefānuŋ bir vefāsı her ġamuŋ pāyānı var 

G65/6 bu ʿālem-i firāķuŋ bāķí degül viŝāli / baķma cemāl-i ġayre olma celāle maţhar 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 
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G229/4 yüregi döymez viŝāle gūşe-i ġam-ĥānede / göŋlini egler ĥayālüŋ ʿāşıķ-ı dildādenüŋ 

G264/4 viŝālüŋ ķadrini bilmez firāķa düşmeyen hergiz / ġam-ı hicrāna ŝabr idenleri hep şādmān buldum 

G383/1 ümíd-i vuŝlat eylerdüm viŝāle iģtimāl olsa / benüm maķŝūdum oldur ķande bir emr-i muģāl olsa 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

G476/5 ne viŝāl ile sevinür ne firāķa yerinür / ĥaste-i ʿışķ olanuŋ kendüden olmaz ĥaberi 

G482/2 benümle āşinā olduŋ cihānı baŋa yād itdüŋ / viŝālüŋ şuġlına düşdüm unutdum ġayri eşġāli 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

G506/6 viŝālüŋ ʿālem-i ģayret firāķuŋ āteş-i ġurbet / šaríķ-i kaʿbe-i ʿışķuŋ diríġā olmaz āsānı 

viŝāl-i dil-küşā [1] gönlü açan, kalbi ferahlatan vuslat. 

M17/III/1 viŝāl-i dil-küşāsından firāķ-ı dil-rübā yegdür / celālinden cemālin gör vefāsından cefā yegdür 

viŝāl-i ģaķķa irişmek [1] Hakk‟ın vuslatına erişmek; gerçek vahdeti bulmak. 

G330/3 saŋa bu ģüsni viren pādişāh-ı ʿālem içün / viŝāl-i ģaķķa irişen ricāl ģaķķı içün 

viŝāl-i lā-yezāl [1] bitmeyen vuslat, ebedi vuslat. 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

viŝāl-i maʿneví [1] manevi vuslat. 

G134/3 firāķ-ı ŝūret-i ģālüm viŝāl-i maʿneví ancaķ / cemāl-i bā-kemāli ʿayn-ı maʿnāda hüveydādur 

viŝāl-i yār [4] sevgilinin vuslatı; sevgiliye kavuşma. 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

G150/6 ehl-i ģāle başķa bir ʿālem durur derd-i firāķ / ʿāşıķ-ı ŝādıķ viŝāl-i yāri āsān istemez 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G349/3 meded meded ne ʿaceb ʿışķ olur benüm ʿışķum / viŝāl-i yār ile daĥı ķanāʿat idimezin 

viŝāl ü fürķat [1] vuslat ve ayrılık║ne vuslatta ne ayrılıkta. 

G231/3 viŝāl ü fürķatüŋde aġlamaķdan olmadum ĥālí / göŋül şehrini vírān itmege seyl-i belā ŝalduŋ 

viŝāle irmek [2] vuslata ermek, sevgiliye kavuşmak. 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

 voynuķ Osmanlı Devleti‟nde savaşta ordudaki atlara, barış zamanında has ahırlara ve 

çayırlara bakmakla yükümlü, bilhassa Bulgar Hıristiyanlarından oluşan asker sınıfı. 

voynuķ kāferi [1] voynuk kâfiri; Hıristiyan voynuklar. 

K8/23 şāh-ı tebrízüŋ ʿaceb heşt behişti var imiş / niçe kerre girdi çıķdı aŋa voynuķ kāferi 

 vuģūş [1] yabani hayvanlar  bulutlar. 

K10/10 merdāneler semendi öŋinden ķaçar vuģūş / gūyā ki bād öŋince bulıšlar ider firār 
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 vuŝlat [23] sevgiliye kavuşma; tas. Hakk‟a erme. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

M38/VI/1 ʿālem içinde ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ŝoģbeti / fürķate tebdíl olur cān gibi āĥir vuŝlati 

M38/VI/2 ādeme bāķí degüldür vuŝlatınuŋ devleti / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

G11/2 ben kimem kim vuŝlatuŋ iģsānına lāyıķ olam / itlerüŋ āvāzın işitmek yiter vuŝlat baŋa 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G20/3 ʿışķı bir vādíye irgürdi dil-i dívāne kim / fürķatüŋe rāżí oldı vuŝlatı itmez šaleb 

G46/4 itme maʿźūl olıcaķ manŝıb-i dünyāyı murād / vuŝlatı šatlu olur gerçi anuŋ fürķati telĥ 

G47/3 çerĥ-i ġaddār gibi vuŝlatuŋuŋ vaʿdeleri / her kime gerçek ise baŋa yalandur ferruĥ 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G55/2 šolsa taŝvír-i nigār ile göŋül āyínesi / vuŝlatı ʿuşşāķa acı görinür hicrān leźíź 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G101/1 sebeb-i şefķat olan nāle vü efġānumdur / vuŝlata ķapu açan çāk-i giríbānumdur 

G123/1 vuŝlat serāyı kim niçe yılda binā olur / bir demde nār-ı fürķat ile hep hebā olur 

G206/1 dāġlar šoldı tenüm vuŝlata imkānum yoķ / ķaldum ayaķda ķara başuma dermānum yoķ 

G377/2 vuŝlat oldur ki anuŋ olmaya ardınca firāķ / aŋa şād olma ki ŝoŋında melālet getüre 

G388/3 vuŝlatuŋ ķadrini bilmezdüm eger fürķat benüm / gözümi nemnāk idüp göŋlümi ġamnāk itmese 

G389/2 gizlü genc oldı ĥayālüŋ dil-i vírānemde / ey perí ādem olana bu yiter vuŝlat ise 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

vuŝlat-ı dil-ber [1] güzel sevgilinin vuslatı. 

G437/4 šarfetü‟l-ʿayn içre olur ey perí gözden nihān / vuŝlat-ı dil-ber ĥayāl-i ĥˇāb imiş rüʾyā gibi 

vuŝlat-ı mevlā [1] Hakk‟a vuslat. 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb 

vuŝlat-ı yār [3] sevgiliye vuslat, sevgiliye kavuşma. 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G470/5 vuŝlat-ı yār ile šaġ üsti aŋa bāġ olur / bir kişi sevdügi maģbūb ile itse seferi 

vuŝlat zemānı [3] vuslat zamanı, sevgiliyle birlikte geçen zaman. 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

G433/2 fürķat bıraķdı araya şeyšān gibi raķíb / vuŝlat zemānı gibi anuŋ ʿömri az ola 

G468/6 ne deŋlü ise göz açup yumıncadur meśelā / cihānda ʿāşıķa vuŝlat zemānı gösgötüri 



1672 
 

 vużū abdest. 

vużū ābı [1] abdest suyu. 

Ş2/327 šurup ĥoş ĥurrem iken tende cānum / vużū ābıyla ter ķıldum zebānum 

 vücūb terki caiz ve mümkün olmayacak derecede yapılması lüzumlu ve zaruri olma, 

vaciplik. 

vücūb-ı sünnet(i) [1] sünnet(inin) vacipliği. 

M6/V/2 vücūb-ı sünnetine muŝšafānuŋ itdi şürūʿ / düzetdi çerĥ-i felek gibi meclis-i aʿţam 

 vücūd beden, ten, varlık, zât. 

vücūd-ı ādem-i mescūd [1] kendisine secde edilen insanın varlığı. 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

vücūd-ı ālet-i sāz [1] saz aletlerinin gövdeleri. 

K6/10 vücūd-ı ālet-i sāz idi ĥāne-i iblís / melāģide gibi yaķdılar āteşe anı 

vücūd-ı ʿāşıķ [1] âşığın bedeni. 

G65/3 mihr ü maģabbetiyle farżā vücūd-ı ʿāşıķ / gün şevķı ile šolmış mülk-i cihāna beŋzer 

vücūd-ı beşer [1] insanın bedeni. 

K18/25 ķāl ider āteş-i şevķ ile vücūd-ı beşeri / söylese ehl-i dile ķāl-i resūl ile maķāl 

vücūd-ı cihān [1] dünyanın vücudu║bütün dünya, dört bir yan. 

M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

vücūd-ı ehl-i cūd [1] mürüvvetli zat. 

G455/2 her vücūd-ı ehl-i cūda cümle aŝģāb-ı sücūd / kaʿbe-i erbāb-ı ģaķ šūr-ı temennādur didi 

vücūd-ı ehl-i şühūd [1] şühut ehli zatlar; Allah‟ın tecellilerini her oluşta seyreden kimseler. 

G169/5 vücūd-ı ehl-i şühūduŋ yanında maķŝūduz / cünūd-ı merd-i ʿużuvda ķuyūd-ı ikrāhuz 

vücūd-ı eşķıyā [1] şakilerin (=ahbâb-ı dünya?) varlığı?║eşkıya vücut, eşkıya nefs? 

G42/2 der-i dervíşe var aģbāb-ı dünyā bābına varma / cünūd-ı evliyādan ol vücūd-ı eşķıyādan geç 

vücūd-ı insān [1] insan vücudu, insanın vücudu. 

M6/IV/5 kemíne ķašre iken baģr olur meʿārifle / nedür bu nūr-ı hidāyet vücūd-ı insāna 

vücūd-ı ķamer [1] ayın cismi, cirm-i kamer. 

K7/22 ol bir iksír-naţar şāh-ı vilāyetdür kim / şems ider ʿayn-ı ʿināyetle vücūd-ı ķameri 

vücūd-ı miģnet-ābād [1] mihnet dolu beden; sıkıntılar, gamlar içindeki beden. 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 
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vücūd-ı pāk [1] mübarek vücut. 

G134/2 aķıtdı göŋlüm ırmaġını bir şāh-ı vilāyet kim / kelāmı dürr-i bí-hemtā vücūd-ı pāki deryādur 

vücūd-ı pír-i dü-tā [1] iki büklüm ihtiyarın bedeni. 

K20/19 cünūd-ı ehl-i hevānuŋ belā ķafāsında / vücūd-ı pír-i dü-tā rāy-ı ķahr-ı ʿömrine dāl 

vücūd-ı şāh-ı cihān [1] cihan padişahının (=Kanuni Sultan Süleyman‟ın) zatı.  

K9/48 vücūd-ı şāh-ı cihān gibi şāh-zādeleri / olalar iki cihān devletine erzāní 

vücūd-ı żaʿíf [1] zayıf, çelimsiz beden. 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

vücūd-ı źāt(ı) [1] zât-ı âlîlerinin bedeni. 

K6/15 yüzinde nūr-ı kerāmet elinde seyfu‟llāh / vücūd-ı źātı delíl-i šaríķ-ı rabbāní 

vücūd-ı ţulmet-i ţulm [1] zulmet karanlığının vücudu/mevcudiyeti.  

K9/41 vücūd-ı ţulmet-i ţulm oldı cümle nā-peydā / cihānı ʿadli güni ķıldı cümle nūrāní 

vücūd bulmaķ [2] vücut bulmak, maddi manevi varlık sahibi olmak║iltifat bulmak, gözetilmek. 

K12/39 vücūd bula idüm mihrüŋ ile źerre ķadar / olurdı gün gibi yirüm sipihr-i ʿizz ü ʿalā 

K23/35 ricāl-i ġayb gibi ara yirde ġayb oldı / vücūd bulmaġa ķapuŋda olmaz imkānı 

vücūd virmek (birine/bir şeye) [8] var etmek, varlığını görünür kılmak. 

G50/5 kerāmet ister iseŋ cūd ile be-nām olagör / vücūd-ı ādem-i mescūda cūdı virdi vücūd 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

G102/3 miśāl-i dāl-i ʿademdür ĥayāl-i ţıll-i vücūd / baŋa vücūd viren ʿayn-ı iʿtibārumdur 

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bu gün mihr ile peydā olalum 

G489/2 źerreye ĥurşíd-i ʿālem-tābdur viren vücūd / gün gibi bildüm ki mihrüŋdür ķılan peydā beni 

1.1. (saçı) uzatmak. 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

vücūd ili [4] vücut ülkesi, vücut iklimi. 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 

M7/IV/5 ŝarŝar yıķar vücūd ilini ŝarŝar-ı ecel / bār-ı ġubār-ı cism-i żaʿífe ne iʿtibār 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

M8/IV/4 vücūd iline aķın ŝaldı aķdı eşk-i revān / eyā serír-i seʿādetde pādişāh-ı cihān 

vücūdı ʿālemi iģyā idici śuʿbān [1] vücudu/varlığı âleme hayat veren yılan║Kırkçeşme suyu. 

K5/16 cihānda ʿayn-ı ʿıyān ile görmeyen görsün / vücūdı ʿālemi iģyā idici śuʿbānı 
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vücūdı bir ĥayāl olmaķ [1] vücudu hayale dönmek║(dertten) eriyip bitmek. 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

vücūdı iki ķat, vücūdı iki ķat olmaķ [4] bedeni iki kat/iki büklüm olmak. 

G30/6 şeh-süvārum saŋa ikrām-ı temām itdi hilāl / oldı raĥş-i felek üstinde vücūdı iki ķat 

G34/1 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / māh-i nev gibi vücūdum bār-ı ġamdan iki ķat 

G190/1 bir heftedür ki çıķmadı seyrāna ol güneş / ġamdan iki ķat oldı vücūdum hilālveş 

G273/1 iki ķat oldı vücūdum ķocadum ķat ķaldum / melekü‟l-mevt selāmını egildüm aldum 

vücūdın ʿadem eylemek [1] varlığını ortadan kaldırmak║canını almak. 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

vücūdı ĥırmeni bāda varmaķ [1] vücudunun harmanı yele varmak║helâk olmak, mahvolmak, yok 

olmak. 

G369/5 dögüp kendümi āh itdürme ben bí-çāreŋe cānā / teraģģum eyle varmasun vücūdum ĥırmeni bāda 

 vüsʿat [1]  

1.1. (gönül için) genişlik, enginlik. 

K28/19 nílveş šatlu dilinden ʿāleme virür ģayāt / ġıll ü ġışdan pākdür deryāya beŋzer vüsʿati 

1.2. (köprü için) genişlik, geçiş rahatlığı. 

vüsʿat ile nitekim ŝaģrā olmaķ [1] genişlik ve geçiş rahatlığı bakımından yayla gibi olmak. Sırat 

köprüsünün kişilere iman derecelerine göre dar ya da geniş olarak görüneceği inanışına telmih 

vardır. 

K31/14 ķıldan ince görinür düşmene mānend-i ŝırāš / dosta vüsʿat ile oldı nitekim ŝaģrā 
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3.10. -Y- 

 yā [24] 

1. ya da, yahut. 

K3/33 oldı aķ ŝancaķ gibi memdūģ-ı ʿālem ol menār / yā elifdür ʿābid-i muʿbidlere ʿayn-ı ʿašā 

K4/8 müsebbiģāna ķanādíli nūrdan tesbíģ / ya aĥterān-ı seʿādet-nişān-ı devrāndur 

K27/3 tābende reʾy ile meśelā ol nişān-ı ĥūb / yā kaʿbedür beriyyede itmiş durur mekān 

K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

K33/13 eceli furtunasını ŝavamaz keştíbān / ķayıġın ʿūd aġacından ide yā ŝandaldan 

G88/6 baģr-i ģüsnüŋ mevcidür cism-i lašífüŋde ķaşuŋ / yā ķanad açmış hümādur kim hevā üstindedür 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

G376/4 šutılmış bir ķamerdür yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķdur / olupdur münʿakis āyíne-i rūy-i nigār üzre 

G417/4 bu serv gibi boyuŋ döndi şemʿ-i kāfūra / duĥāna beŋzer o kākül yā ʿanber-i ĥāma 

G454/4 şöyle mest itmiş beni cām-ı maģabbet dün gice / bezm-i yāre bilmezin kim geldi yā kim gelmedi 

2. yoksa. 

G1/6 sürūr-ı síne nūr-ı díde olan ĥašš-ı zíbāsı / niķāb-ı şāhid-i maʿnā mıdur yā sāye-i šūbā 

G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G92/3 yā feżā-yi vādí-i eymen anuŋ kūyı mıdur / gül gibi aĥēar şecerde āteş-i mūsā mıdur 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

yā ne [1] başka ne için, ya ne diye║yana(gel-) 

G186/4 ʿādetüŋ ʿāşıķları hecr odına yaķmaġ ise / ķāʾilem ey şemʿ-i rūşen yā ne gelmişlerdenüz 

3. yay. 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

yā ķaş [1] yay kaş; yay gibi kavisli, muntazam kaş. Aşağıdaki tanıkta yer alan “yā” aynı zamanda 

anlamı güçlendiren bir ünlem olarak da kullanılmıştır. 

K21/3 çín itme yā ķaşuŋı göŋül mürġini görüp / atmaķ revā mı bülbül-i ķuds-āşiyāna tír 

4. ey! hey! 

M39/I/2 derd ise bí-ķıyās cefā ise bí-ʿaded / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 
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M39/II/2 maġbūn iden bu şíve-i rindānedür beni / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/III/2 girdāb-ı ġamdan al beni gel bir yaŋa çıķar / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/IV/2 senden ıraġ olana gelür cümleden ferāġ / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

yā hū! [1] “ey Allah!” (nidaları). 

G93/4 ŝofí-i ŝāfí ki manţūr-i ülü‟l-ebŝārdur / ġaflet uyĥusını almaz ʿaynına yā hū gelür 

yā ilāhí [8] “ya İlahi!”, “ey Allah‟ım!”, “yarabbi!” 

M9/I/1  yā ilāhí ne ʿaceb lušf-ı firāvān itdüŋ / kerem itdüŋ bize inʿām ile iģsān itdüŋ 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G332/3 yā ilāhí āĥiret ģaķķı ģelāl olsun aŋa / baŋa cevr itdügi içün yār mesʾūl olmasun 

G357/3 yā ilāhí bu ne sırdur kim müríd-i ʿışķ olup / saʿy ile baģr-i muģíš-i ʿışķ olur bir ķašre ŝu 

G408/4 yā ilāhí ġam-ı cānān ile şād olmaz isem / bend-i ġamdan dil-i dívānemi āzād itme 

G410/1 bendesine incinür baķmaz fiġān ü āhuma / yā ilāhí n‟eylesem ĥoş gelse aģmed şāhuma 

G414/6 yā ilāhí māh-ı rūze gibi ol meh-šalʿati / ķadrini bilmezlere bir gice mihmān eyleme 

G496/4 ʿāşıķ oldum yolda ķaldum yavı ķıldum kendümi / yā ilāhí menzil-i maķŝūda íŝāl it beni 

yā rab [17], yā rabbenā [1], yā rabbi [2] “yarabbi!”, “İlahi!”, “ey Allah‟ım!” 

K27/26 her pāresini itdi ķulaġumca rūzgār / yā rab ne ŝuç idüp durur ol cāme nā-gehān 

K27/32 yā rab bi-ģaķķ-ı rūģ-ı şehídān-ı kerbelā / zid ʿömrehü‟l-ʿazíze ilā-āhiri‟z-zemān 

M6/VI/8 nedür bu seyr-i ŝafā-baĥş ü cān-fezā yā rab / bu seyr-i ʿişreti kim gördi kim işitdi ʿaceb 

M7/II/2 arķamuzı yire getürür küştgír-i mevt / yā rab ne pehlevān-ı ġażanfer-liķā imiş 

M7/VI/7 yā rab hediyye olsun o şems-i hidāyete / ben ķulınuŋ dilinden elinden gelen duʿā 

M7/VII/1 yā rab enís ü hem-demi ġılmān ü ĥūr ola / ķabri behişt ü yatduġı yer cümle nūr ola 

M9/VI/2 yā rab erbāb-ı maģabbetdeki miģnet ne idi / mühmelātına mühimmātına himmet ne idi 

Ş1/40 cemíʿ-i ehl-i ímān ile yā rab / ķıyāmetde anı ķılma muʿaźźeb 

Ş2/101 ne ģüsn ü ĥulķı var yā rab bu şehrüŋ / göricek anı aķdı göŋli baģrüŋ 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

G238/6 bād-ı nesím-i lušfuŋ ile māʾil eyleyüp / yā rab o serv-i bāġ-ı cinānı bu yaŋa ŝal 

G369/2 naţírin ģażret-i yūsuf düşinde görmedi anuŋ / ne ģüsn ü ĥulķ olur yā rab bugün ol māh-ı ġarrāda 

G395/3 egri naţarum var ise ol serv-i revāna / yā rab deheni gibi vücūdum ʿadem eyle 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

G512/3 çāre bulmadum o meh yolına ķurbān olmaġa / bilmezem yā rab ne güne ŝaķlamış devrān beni 

Muk8/3 ne belā-yı siyāh olur yā rab / ŝaķalı oldı kendünüŋ ʿameli 

Muk10/1 bu ne ģüsn ü cemāl olur yā rab / baķıcaķ ʿaķl ü fikr olur maʿdūm 

G503/6 deryā-yı raģmetüŋden yā rabbi çoķ degüldür / bāġ-ı cināna girse bir iki üç tebāhí 
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M20/I/1 yā rabbi ģasret ile benüm alma cānumı 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

yā … yā … (yā)…, yā … ya ĥod … [11]  

1. seçenek ifade eder. 

K5/38 felekde yā meleke beŋzedür ya ĥōd güneşe / demür ķır atınuŋ üstinde her gören anı 

K19/26 kemāl-i ŝıdķ ile yā ʿilm ile ʿamel idigör / yā ol ķapuda ķul ol var ise eger temkín 

K25/42 ac daʿvísini eylemege geldi ģāŝılı / vir aŋa yā şiʿār ü yā nān ü yā sím ü zer 

K27/8 yā kaʿbede müsāfir ol ey rāģat isteyen / yā var nişāní beg ķapusında idin mekān 

K27/25 yā tırtıl otlamış çemene beŋzer ol pelās / yā bir beriyyedür aŋa uġradı kārvān 

M4/IV/4 yā ģaķķı sev yā ĥalķı eyā ġāfil-i cihān / ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ-ı perverdigār ola 

M34/IV/1 ķapuŋda melūl eyleme bu derde devā ķıl / yā cevr ile öldür beni yā mihr ü vefā ķıl 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G293/4 yā vaŝluŋ ile güldür yā cevrüŋ ile öldür / senden dilegüm budur raģm eyle benüm rūģum 

G496/1 hey benüm cānum yiter cevrüŋle pā-māl it beni / yā baŋa raģm eyle yā öldür yā bir ģāl it beni 

2. hayıflanma ifade eder.  

M42/II/2 göŋül yā kime ķul olsun ya kimi pādişāh itsün / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

 ya ĥod [11] yahut, veya. 

K25/3 bir píl-beççe gibi ya ĥod ejdehā gibi / açlıķdan aġzını ŝanasın poyraza açar 

K26/38 ya ĥod seĥā ile nām-ı şerífin aŋar iken / ŝafā-yı ķalb ile şimdi ķulaġ urupdur aŋa 

M6/VI/5 ya ĥod felekde ķodı pírūze kāseler içre / şerāre şekli ile niçe ĥūşe-i engūr 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

M35/II/1 leb-i cān-baĥşını gören mesíģā dir ise ģaķdur / muŝavver rūģdur endāmı yā hod nūr-ı mušlaķdur 

Ş1/185 ŝanasın bürc-i ʿaķrebde ķamerdür / ya ĥod bir balçıġa düşmiş güherdür 

G1/4 ya ĥod šūr-ı niyāz içre görüp nūr-ı tecellāyı / giríbānın çeküp çāk eyledi bir ʿāşıķ-ı şeydā 

G299/4 ya ĥod ol sünbül kilíd-i ġuŝŝanuŋ miftāģıdur / açılur görince anı diller olur şādmān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G301/5 sašrlardur ŝanmaŋuz mūsā ʿaŝāsında ya ĥod / niçe yirden şaķķ olupdur gūyiyā níl-i revān 

G376/3 ya ĥod ol serv-i bālānuŋ bināgūşındaki ĥāli / bilāl-i muŝšafādur nūr-ı ķudretden menār üzre 

 yaban [5] 

1. yabancı yer║dışarı (=evinin harici)║(şair mecnun olduğu için) sahra, dağ bayır. 

G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

2. namahrem. 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 
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3. dışarı. 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

4. sahra(ya)║boş yer(e), manasız. 

M19/IV/3 cūyuŋ sözi ŝadāsı ŝanursın yabanadur 

5. yabancı, eller, ağyar. 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

yaban delüleri gibi gülmek [1] yaban delileri gibi gülmek║aklî melekeleri devre dışı olduğu için 

neye gülünüp neye gülünmeyeceğinin ayırdına varamayan deliler gibi gülmek║(fani dünyada) 

manasızca mutlu olmak. 

G174/3 dem-i seģer gibi ţulmet-serā-yı fāníde / yaban delüleri gibi gülenlere gülerüz 

yaban dívānesi [1] yaban delisi; dağ bayır gezen, insanlarla sosyal ilişki kuramayan, ehlî olmayan 

mecnun. 

G344/2 hey yaban dívānesi ĥalķı üşürme başuŋa / māniʿ-i eşġāl-i mevlādur saŋa yārān olan 

yaban ģayvānı [1] ehlileşmemiş hayvan. 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

yabana çıķmaķ [1] dışarı çıkmak║uzletten ayrılmak, halk arasına karışmak. 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

yabana gitmek [1] ıraklara gitmek║kendini heder etmek. 

G242/2 dívāne gibi kendüyi bilmezlere uyup / gitme yabana kaʿbe-i maķŝūd ıraķ degül 

yabana söylemek [3] coşup taşmak, gürül gürül çağlamak║hezeyan etmek. 

K11/7 āblar mecnūn olup söyler yabana fi‟l-meśel / ġonceler leylā gibi biŋ nāz ile açmış ʿiźār 

1.1. hezeyan etmek, uzun uzun, saçma saçma konuşmak. 

G99/3 ādemüŋ ķavlinde fiʿlinde lešāfet olmasa / cūyveş yabana söyler bir yaban ģayvānıdur 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

yabanlara baķmaķ [1] başka taraflara bakmak, gözlerini kaçırmak. 

G317/1 revā mıdur beni göz göre odlara yaķasın / selāmum almamaġ içün yabanlara baķasın 

 yacanmaķ [2] çekinmek, kaçmak, kaçınmak, imtina etmek, sakınmak. 

M21/II/1 diller almaġ iledür cānān gibi ʿunvānumuz / dem-be-dem şehr-i şehādetden yacanmaz cānumuz 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

 yād anma, hatırlama, zikretme. 
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yād eylemek [5]  

1. anmak, hatırlamak. 

Ş1/22 rükūʿa varduġınca cism-i muʿtād / selāmın alduġımı eylerin yād 

G233/1 unuduldum ʿahd ü peymānuŋ gibi yād eylegil / bend-i ġamdan bendeŋi sulšānum āzād eylegil 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

2. (efgân için) zikretmek, bahsetmek║(sevgili için) hatırlamak, anmak. 

G424/3 bir bir disün aģvālümi yād eylesün aŋsun beni / varsun serāy-ı dil-bere ıŝmarladum efġānuma 

3. el gibi davranmak. 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yād eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

yād olmaķ [1] anılmak, zikredilmek. 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

yād ile biliş olmaķ [1] ellerle aşina olmak. 

G405/6 günden künilerin ben o bedr-i temāmumı / allāh ŝaķlasun ki biliş ola yad ile 

2. yabancı. 

yād el [1] yabancı (bir) el. 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

yād iller [1] yad eller, yabancı diyarlar, gurbet. 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 

 yaġcı-zāde [1] Edirne Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden Yağcızade Memi Şah. 

Ş1/159 birisi yaġcı-zādedür memi şāh / bizümle ķan yaġıdur ol perí āh 

 yaġdurmaķ [11] yağdırmak║çok miktarda ve birbiri ardına atmak, savurmak, dökmek, 

indirmek, saçmak. 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı  

M11/II/1 naʿremüz ʿayn-ı ʿadūdan dem-be-dem ķan yaġdurur / raʿda beŋzer kim cihān mülkine bārān yaġdurur 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

M11/II/3 maʿrifetde aġzumuz laʿl-i bedaĥşān yaġdurur / nitekim deryāya dürler ebr-i nísān yaġdurur 

M11/II/4 ŝoģbete sāķí šoludan āb-ı ģayvān yaġdurur / būseler virüp bize maģbūblar cān yaġdurur 

G305/2 bezme ebr-i āhum eşkümden šolular yaġdurur / aġlayup āh eylesem ol gözleri mestāneden 

G443/3 söyledükçe laʿl-i cān-baĥşı güherler yaġdurur / ʿāşıķ-ı ŝādıķlaruŋ ʿayn-ı güher-pāşı gibi 

 yaġmaķ [6] yağmak,yağış şeklinde düşmek. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 
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K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

1.1. yağmak║çok miktarda ve kesintisiz gelmek. 

K7/29 ķulları naʿresi ceng içre olur raʿd-miśāl / ehl-i islāma yaġar raģmet ü nuŝret mašarı 

K9/18 felekde raʿd gibi olduġınca naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūnuŋ sirişki bārānı 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

M16/III/2 šurmadı yaġdı göz açdurmadı bārān-ı belā / niçe gündür ki görinmez baŋa ol şems-i ēuģā 

 yaġmur [1] yağmur║yağmur gibi yaş. 

M6/VI/4 ķaçan ki raʿd-ı felek gibi olsa naʿre-zenān / yaġardı ʿayn-ı ʿadūdan hemān o dem yaġmur 

yaġmur gibi [1] yağmur gibi║birbiri ardına, göz açmaya fırsat vermeksizin. 

M11/II/2 ķavsümüz yaġmur gibi aʿdāya peykān yaġdurur / tíġümüz berķ urdıġınca nūr-ı ímān yaġdurur 

 yaĥşı iyi, güzel. 

yaĥşı ad [1] iyi ad, iyi şöhret. 

G334/2 ŝoŋında yaĥşı adıdur hemān bāķí ķalan ancaķ / gerek ferhād-ı ʿışķ olsun gerekse keyķubād olsun 

yaĥşı ad ķılmaķ [1] iyi şöhret kazanmak. 

G239/4 ferhād gibi ķılmaya ŝoŋında yaĥşı ad / ķaddini kim ki ķılmaz ise derd-i ʿışķa dāl 

 yaģyā şairin adı. 

K1/66 ve‟l-ģāŝıl elinden ķomaya dāmen-i ʿafvüŋ / maģşer güni olduķda öle dirile yaģyā 

K2/39 rūz ü şeb yaģyā ķuluŋa cevr ider devr-i felek / niçe kez çekdi çevürdi anı mānend-i kemān 

K3/37 oldı ol şāh-ı be-nāmum ķulları yaģyā gibi / kāmil-i sulšān-ı ʿālí-şān muģibb-i bí-riyā 

K4/40 ķapuŋda dirligi yaģyānuŋ oldı ģālince / ʿıyāli gökdeki pervín gibi firāvāndur 

K5/45 cemíʿ-i ķulları yaģyā gibi ġazāda olur / yolında ölmege cānlar virici ķurbānı 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

K7/35 pādişāhum der-i dergāhuŋa ķul olmaķdur / ŝıdķ u iĥlāŝ ile yaģyā ķuluŋuŋ źevķi yeri 

K8/26 lāyıķ u erzānídür her himmete yaģyā ķuluŋ / hem kemāl ile müsellem hem bahādır hem çeri 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

K10/40 pāy-ı semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bugün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 

K11/27 düşkin oldı eşk-i çeşmi gibi yaģyā bendesi / pādişāhından umar bir laģţa ʿayn-ı iʿtibar 

K12/41 çü ķaddi gibi uzundur ŝıfāt-ı memdūģı / beyāna sıġmaya vaŝf-ı bedíʿi ey yaģyā 

K13/36 sözi uzatma nihāl-i sidre vü šūbā gibi / eyle ey yaģyā duʿā-yı devlet-i şāh-ı güzín 

K14/37 şāh-ı devrāna duʿā vaķti durur ey yaģyā / ʿābid olana ʿibādetde gerekmez ihmāl 

K15/26 pādişāhum dirligin artur bu yaģyā bendenüŋ / oldı çünkim lušfuŋa iģsānuŋa maţhar livā 

K16/40 olupdur gün gibi yaģyā ķuluŋ pír-i cihān-díde / bile fetģ itdi mıŝr ile diyār-ı kāfiristānı 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 
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K18/43 şekker-i medģüŋ ile oldı bu yaģyā bendeŋ / ĥusrev-i mülk-i süĥen šūší-i şírín-maķāl 

K19/52 bu güft ü gū ile yaģyā iŋende lāf urma / hilāl gibi gel eksükligüŋi ķıl tebyín 

K20/48 bi-ģaķķ-ı sūre-i iĥlāŝ eyle cümle ĥalāŝ / teraģģum eyle ki yaģyāyı öldürür bu melāl 

K21/27 ʿayn-ı ʿināyetüŋ ile yaģyāya ķıl naţar / ķanını içdi hecrüŋ ile ķana ķana tír 

K22/42 āŝafā ölülere ķatuben aġlamaludur / şimdi yaģyā ķuluŋuŋ dirligi yoķ ģāli yaman 

K23/34 teraģģum eyle bu yaģyā ķuluŋa sulšānum / kemāl-i maʿrifetidür ģicāb-ı nūrāní 

K24/49 naţm-ı belíġi ile bu yaģyā kemíneyi / šūšíveş itdi şekker-i medģüŋ süĥen-serā 

K25/40 yaģyāya ķalb-i pāküŋ umaram ki meyl ide / ŝu ķanġı cānib alçaġ ola ol yaŋa aķar 

K26/47 bu mācerā ile bir kürkine girem umarın / ŝovuķdan aġladuġum şimdi budur ey yaģyā 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

K28/32 šaşlu yirden ķopdı yaģyā laʿl-i rümmāní gibi / ĥıdmetüŋle var anuŋ şāhinligi cinsiyyeti 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü naţm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

K31/19 cisr-i ʿālí gibi ol źāta sözi muĥtaŝar it / āŝaf-ı şāha duʿā eyle duʿā ey yaģyā 

K32/19 bir ķara topraķ olupdur zer-i ĥāliŝ eyle / ʿayn-i ʿavnüŋle bu yaģyā ķuluŋuŋ ģāline baķ 

K33/24 baģr-i naţmındaki yaģyā gibidür maʿníde / ŝuya seccāde ŝalan pír-i velí şeyĥ-i köhen 

K34/27 yaģyāyı diŋle aŋla sözin gūş ü hūş ile / esrār-ı ġayba dil diline tercemān gibi 

M1/IV/8 yaģyā berü gel aç gūş-i hūşı / diŋle ne söyler ĥāmem ŝaríri 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

M3/V/8 çaġıram maģşerde yaģyā gibi ölem dirilem / derdüme dermān içün ol ġāzíler serdārını 

M4/V/6 yaģyā gibi elüŋi yu āb-ı ģayātdan / diŋle sözümi vuŝlat-ı mevlāya ķıl şitāb 

M5/IV/4 ĥalķ-ı ʿālem eyledi yaģyāyı maģbūbü‟l-ķulūb / istiķāmet belki bir ŝadra çeker ol çākeri 

M6/IX/4 şehā cefā ile yaģyā ķuluŋı devr-i felek / türāb-ı źillet ü faķr içre eyledi pā-māl 

M7/VII/7 yaģyā gibi duʿācıları ile dāʾimā / hem-sāyesi şefíķi refíķi ġafūr ola 

M8/VII /4  ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammed refíķi źāt-ı ĥudā 

M10/V/4 vāy eger dünyāŋa meşġūl eyler ise nefs-i ġūl / olagör yaģyā gibi bir mürşid-i maʿķūle ķul 

M11/V/3 aŋılur ʿālemde yaģyā gibi ad ü ŝanumuz / begligümüz var bizüm naţm iledür ʿunvānumuz 

M12/V/1 ķılma sulšānum bu yaģyā bendeŋe dūn iʿtiķād / geçseler meydān-ı furŝatda ʿadū-yı bed-nihād 

M13/V/4 baģr-i envāra eger olmaķ dilerseŋ āşinā / cān ü dilden diŋle ey yaģyā neler söyler saŋa 

M14/V/4 beyt-i ʿırżını bu beyt ile yıķup itdüm ʿitāb /diŋle yaģyānuŋ sözin va‟llāhu aʿlem bi‟ŝ-ŝavāb 

M15/VII/2 yol gibi boynum burup ķaldum ġaríb ü mübtelā / döndüm ey yaģyā ıraķlardan didüm itdüm duʿā 

M17/V/2 baŋa yaģyā gibi ölmek ģayāt-ı cāvidānídür / beķā bilme felek āyínesini cümle fānídür 

M18/V/3 oķıyup yaģyā ķulınuŋ medģini íŝāl idüŋ 

M19/VII/4 yaģyā gibi uŝūl kitābın oķı hemān 

M20/V/4 yaģyā ʿale‟l-ĥuŝūŝ ziyāde güzel bilür 



1682 
 

M21/V/2 ġāzíler dergāhı ey yaģyā yüce dergāhdur / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M22/VI/1 šoġdı ey yaģyā seģer vaķtinde çün şems-i cihān / bir baķımda ol meh-i tābāna beŋzetdüm hemān 

M23/V/1 aġladup iŋletme yaģyā bendeŋi bülbül gibi / ķadrüŋi bilmezlere şāhum šaķılma gül gibi 

M24/V/1 cemʿ olup aġyār ile peymāneler nūş eyledüŋ / günde biŋ kez öldürüp yaģyāyı bí-hūş eyledüŋ 

M25/V/1 olalı yaģyā ķuluŋ şems-i cemālüŋ maţharı / ʿaynuma gelmez benüm şehrüŋ ķamer-símāları 

M26/V/1 bir ġaríb-i nā-tüvānem āsitānuŋda senüŋ / gülmedüm yaģyā ķuluŋ gibi zemānuŋda senüŋ 

M27/VII/1 ģaķíķat gelmez ey yaģyā bu gün yüzlü ŝanemlerden / ferāġat eyler idüm ķādir olsam ʿışķ-ı dil-berden 

M28/V/1 bí-kes ü bí-çāre vü bímār olup yaģyā gibi / šoldı ʿışķum ʿāleme mihr-i cihān-ārā gibi 

M29/V/2 olmasun yaģyā gibi maģzūn ü zār / söyle ey bād-ı ŝabā cānānuma 

M30/V/1 beni yaģyā gibi yārāna temāşā ķıldı / derd-i ʿışķıyla be-nām eyledi şeydā ķıldı 

M31/V/2 yaģyā ķuluŋ gibi niçe yıllardur helāküŋem / sulšāncuġum efendicuġum dil-rübācuġum 

M32/V/1 biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M34/V/2 yaģyā gibi kim bile firāķuŋla ölem mi / beg-zādecügüm begcegüzüm tāze cüvānum 

M36/V/2 ölümlü ĥastedür yaģyāya loķmān olsaŋ olmaz mı / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

M37/V/2 āşinālıķ eyle yaģyā bendeŋi yad eyleme / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

M38/VII/2 ʿ ışķ ile ölümlüsi olur gören yaģyā gibi / cān memi dirler aŋa ʿāşıķlaruŋ cānānıdur 

M39/V/1 yaģyā gibi ölürsem eger ġuŝŝaŋ ile ben / her lāle ʿarż-ı ģālüm içün ola bir dehen 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

M42/VII/1 mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M44/VII/2 çünki yaģyā bendeŋi pür-derd ü maģzūn eyledüŋ / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

M45/VII/1 cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

M49/9 nāz ile yaģyā ķulınuŋ göŋlini aldı / odlara ŝaldı 

Ş1/39 şu dem kim rūz-i maģşer ola peydā / hidāyet birle ķıl yaģyāyı iģyā 

Ş2/79 ķapuŋdan eyleme yaģyāyı merdūd / teraģģum yā müfíże‟l-ĥayri ve‟l-cūd 

G1/9 kemāl-i naţm ile daʿvā idersem ġam degül her dem / olupdur daʿvíye maʿnā ĥayāl-i ĥāŝum ey yaģyā 

G2/7 maķām-ı ġamda ey yaģyā hemíşe bí-nevā diller / senüŋ taŝníf-i şiʿrüŋle ķılur dil-keş nevā peydā 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G7/5 nār-ı fürķatde sözin ķāl eyleyen yaģyā gibi / ʿaynı ile şāʿir-i bed-rāya olmaz āşinā 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 
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G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

G10/7 dem ola šāliʿümüz šāliʿ ola ey yaģyā / sebeb-i şefķat-i yār eyleye eşʿārı baŋa 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G13/7 bir šaġılmaz ʿālí dívānum var ey yaģyā benüm / beglere paşalara varmaķ tenezzüldür baŋa 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

G21/7 günden güne çoġaldı gözümüŋ yaşı gibi / yaģyā gibi ölümlülerüŋ ey mesíģ-leb 

G22/5 oldı yaģyā ķuluŋa cevr ü cefā ʿayn-ı vefā / bir olur ʿāşıķ-ı mecźūba begüm rūz ile şeb 

G23/6 rūz-i ķıyāmetde öle dirile / cān gibi yaģyā anı ide šaleb 

G24/7 gördi dünyāya ŝıġışmaz ģüsn ile ol meh-liķā / ķodı ey yaģyā el arķasını yire āfitāb 

G25/5 cevrüŋ ey ʿísā-nefes yaģyāyı iģyā eyledi / var mıdur derdüŋ gibi dünyāda maģbūbü‟l-ķulūb 

G26/7 yārdan yüz bulmadum ķıldum taŝavvurdan ziyān / šāķatüm šaķ oldı ey yaģyā ķara maġbūn olup 

G27/5 virdi ol serv-i ĥırāmānum ıraķdan bir selām / irdi ey yaģyā tesellí-i viŝāl-i ʿan-ķaríb 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 

G29/5 seng-i ĥārā ile bir kūh-i belā oldum hemān / dāġlardan şimdi yaģyā gibi ĥārālar geyüp 

G30/7 minnet allāha ki aʿdānuŋ ölüsi ĥaberi / dostum virdi bu yaģyā ķuluŋa ĥaylí ģayāt 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

G32/5 ehl-i dünyādan ıraġ olanuŋ ey yaģyā müdām / sidreveş endāmını bād-ı ĥazān itmez şikest 

G33/5 cān baġışlarsa n‟ola işidene ey yaģyā / lebleri vaŝfı ile şiʿrüme virdüm leźźet 

G34/5 mest ü mecnūn eyledi cām-ı şerāb-ı ʿışķ-ı yār / yoķdur aķar ŝu gibi sözinde yaģyānuŋ śebāt 

G35/7 yaģyā gibi ölüm bize ĥˇāb-ı ģużūrdur / ķurbāna ŝaķlaruz bu vücūdı berāy-ı dost 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

G37/5 śevb oldı ġam-ı ʿışķuŋ ķaddine çü mihrüŋle / yaģyāya kemāl ile kimdür ki ola bāʿiś 

G38/7 sāġer-i mey gibi ey yaģyā cünūnın arturur / oldı nerges ʿāşıķa bir maʿníde ʿayn-i ʿilāc 

G41/5 şiʿrümüŋ beş beyti yaģyā maʿníde yeksāndur / söylenür illerde gerçi düz degül engüşt-i penc 

G42/5 erenler gibi ey yaģyā belā yolından irşād ol / beķā ŝaģrāsına der-bend-i rāh-ı kerbelādan geç 

G43/5 cerāģat-i elemiyle ģabíbün ey yaģyā / ölümlüsi olalıdan raķíb olur mecrūģ 

G44/5 yaģyā cihān içinde celasun cüvānlaruŋ / cevr ü cefāsı ʿāşıķa olur cilā-yı rūģ 

G45/5 bir naţar raģmet ile eyler ise şāh-ı kerem / ġam ü miģnet gide yaģyā bulasın rāģat-i rūģ 
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G46/5 maʿneví leźźeti var sözlerümüŋ ey yaģyā / ġayriler gibi degül ŝūreti vü síreti telĥ 

G47/7 šoġmadı başuma devlet güneşi ey yaģyā / gelmedi ĥānemüze ĥaylí zemāndur ferruĥ 

G48/5 yaģyā benefşe gibi görince melāletüm / şādem aŋa ki dil-ber olur ġonce gibi şād 

G49/5 ģālet-i nezʿ üzre yaģyā vuŝlatuŋ adın aŋar / bu ecel uyķusıdur bí-çāre ŝayıķlar meded 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G51/8 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

G52/5 āfitābum görimez gün yüzüŋi bir źerrece / yaşınuŋ bārānı yaģyāya göz açdurmaz meded 

G53/5 egilüp atı ayaġını öpdüm ey yaģyā / revādur oldum ise dāl gibi zír-i semend 

G54/5 uġrasun külbe-i aģzānumuza ey yaģyā / göŋül alçaķlıġını eylesün ol serv-i bülend 

G55/5 dostum ķapuŋda yaģyāya vefā ķıl kim olur / ʿāşıķ-ı bí-çāre vü dermāndeye dermān leźíź 

G57/8 lušf eyle ey cefā ķılıcı tíġuŋ al bile / yaģyā gibi hezār ölümden ŝafālu var 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

G59/5 cihān fānídür ey yaģyā hüve‟l-ģayyu hüve‟l-bāķí / degüşmem ašlas-ı çerĥe benüm bir köhne şālüm var 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

G61/5 yaģyā şehíd-i ʿışķ olagör tā kim olasın / manŝūrveş bu dār-ı fenā içre nāmdār 

G62/5 ne mübārek sefer olur seferi yaģyānuŋ / cān virürken görineydi gözine ol dil-dār 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

G64/7 ġam degül yaģyā nigāra görmedin gelse raķíb / bu meśeldür kim izā cāel ķażā amye‟l-baŝar 

G65/7 ʿayn-ı ģayāt olurmış rūz-i memātı āĥir / yaģyā gibi şular kim adını zinde eyler 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

G67/5 pehlū adın aŋarsın ey yaģyā / nice gelsün yanuŋa dil-berler 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

G69/7 hezār-ender-hezār olsa edāníden ne bāküm var / benümle oldı ey yaģyā bugün ol serv-i bālā bir 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G71/8 adınuŋ adı vardur o bāġ-ı murādumuŋ / yaģyā ġazelleri gibi meşhūr ü nāmdār 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G73/5 aġladuġumca uyĥu gözüme ģarām olur / yaģyā ʿacebleme anı kim ĥˇābı āb açar 

G74/5 minnet ol mennāna kim ey yaģyā hemíşe / mürġ-i cān şāh-bāz-ı ʿışķ-ı dil-dāra şikār olup gider 

G75/7 getürür kendüye yaģyā gibi nūrāniyyet / gün gibi kaʿbe šavāfına şu kim niyyet ider 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

G77/7 ķaddini dāl itse yaģyānuŋ ne ġam derd ü elem / kim der-i dār-ı ʿademden geçmegi āsān ider 

G78/7 gördüm ey yaģyā ķamu şāʿirlerüŋ dívānını / kimisi giryān ider ĥalķı kimi ĥandān ider 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G80/7 güc ile ŝıġdı yaģyānuŋ maķšaʿa adı fi‟l-meśel / ķāleb-i ādeme giren rūģ gibi ibā ider 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 
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G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G87/5 yaģyā ķulınuŋ ol şeh-i mülk-i seʿādete / şiʿr-i lašífi ʿaynı ile ʿarż-ı ģālidür 

G89/5 o cānlar cānına ʿāşıķ dirilürmişsin ey yaģyā / seni ölülere ķatup hemíşe aġlamalıdur 

G90/5 n‟ola yaģyāyı şād itse ġam ü endūhı cānānuŋ / gedā-yı ʿışķ olanuŋ bí-ģużūr olmaķ ģużūrıdur 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

G95/5 cebíni çín çín olur baŋa ĥışm itse ey yaģyā / görince bir naţar bildüm ki mevc-i baģr-i ģayretdür 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G97/7 pādişāhum minnet ol mennāna kim yaģyā ķuluŋ / ŝanʿatinüŋ pehlevānı fenninüŋ mümtāzıdur 

G98/7 ķulı ķurbānıdur yaģyā o sulšān-ı cihānuŋ kim / cibāl-i ihtişāmı fażlı enhārına maģremdür 

G99/7 ehl-i ģāle nā-murād olmaķdur ey yaģyā murād / ĥalķa ʿarż-ı iĥtiyāc eylerse cānı cānídür 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

G101/5 ol sehí-ķāmetümi māʾil iden ey yaģyā / ŝarŝar-ı āhum ile eşk-i firāvānumdur 

G102/7 serāy-i sırr-i ģaķíķat göŋüldür ey yaģyā / şeríʿat ile šaríķat iki ģiŝārumdur 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

G105/5 yaģyā bu ġazel ʿaynı gibi baģr-i seríʿüŋ / ģikmet sözinüŋ źikrine her mıŝraʿı dildür 

G106/7 ŝanma ki ölmeyüp ķalasın hecr-i yār ile / yaģyā ecel saŋa bir iki gün emān virür 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G121/5 bir yaŋa ʿālemdedür dil-berler emmā bir yaŋa / ʿāşıķ-ı ŝādıķları yaģyā gibi bí-cān olur 

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

G126/5 yaģyā sözin uzatmaŋuz beyti bozarsuŋuz hemān / sırr-ı sülūk-ı sāliki söyleyene belā gelür 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G128/5 maʿní yüzinde anuŋ bāl ü peridür eşʿār / ŝanmaŋuz bir daĥı yaģyā gibi şeh-bāz gelür 

G129/7 var kūy-i yāre ola ki fetģ-i kelām ola / yaģyā kelíme cāy-i niyāz oldı çünki šūr 

G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 
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G135/5 bu benefşe gibi yaģyā boynını egmiş bu gün / var ise ol ġonce-lebden vaʿde-i ferdā umar 

G136/5 döndi ʿabdü‟l-müʾmin iķlímine yaģyā kūy-i yār / kimseden ĥavf eylemez tenhā yürür bay ü faķír 

G137/5 mūcib-i hicrāndur yaģyā viŝāli dil-berüŋ / ġāfil olma dāmen-i vaŝl-ı nigār elden gider 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G139/5 aŋma maģallesin işiden ʿāşıķ olmasun / yaģyā nigār çünki bilürsin vefālıdur 

G140/5 ʿālemin ʿālemde aġyār eyler oldı dil-berüŋ / ʿāşıķ-ı bí-çāre yaģyā anca ġavġāsın çeker 

G141/5 şiʿrümüz āb-ı ģayāt oldı bizüm ey yaģyā / cān-fezā oldı mesíģā gibi çün her sözümüz 

G142/5 ķanlu gözine āhum eśer ķıldı dil-berüŋ / yaģyā duĥān irince olur eşk-bār göz 

G143/7 ķulıyuz sözümüzi aŋlayanuŋ ey yaģyā / milket-i maʿrifete şāh gibi şāhuz biz 

G144/5 viŝāl isterseŋ ey yaģyā vücūduŋ perdesin çāk it / hemíşe ʿāşıķ u maʿşūķ arasında ģicāb olmaz 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G146/5 yaģyā bedende ķalmadı āh itmege mecāl / derdā ki geçdi miģnet ile rūzgārumuz 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

G148/5 ʿísā lebini cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur aŋa ölümlü dirilmez 

G149/5 ol perí gitdi çıķup cānı gibi yaģyānuŋ / cānib-i āĥirete oldı gibi rıģletümüz 

G150/7 ʿışķ-ı dil-ber şöyle istiġnā virür yaģyāya kim / ģażret-i loķmāndan derdine dermān istemez 

G152/7 mürşidi mülk-i ʿademde yoķlaruz yaģyā gibi / ādemi ikrām-ı irşāda sezāvār isterüz 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

G154/5 nigāruŋ ʿālem-i vaŝlına maġrūr olmasun kimse / bilürsin sen de ey yaģyā bu ʿālem kimseye ķalmaz 

G155/5 maģabbet miģneti dāl itse šaŋ mı ķadd-i yaģyāyı / cihānda bir ķapudan geçmez ol kim iki ķat olmaz 

G156/7 diŋle yaģyā beni bu mertebe-i dünyāyı / derdi çoķ ötesi yoķ bir ķurı ʿunvān bilürüz 

G157/5 ĥˇār baķmaŋ ʿāşıķ-ı şeydālara yaģyā gibi / çün tecellí nūrına āyínedür her birümüz 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G163/7 meger ki ķadre irer nehr-i eşki yaģyānuŋ / ģabíbi gördügi laģţa šurur aķabilimez 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

G165/7 pír-i ʿışķ oldum depem aġardı ey yaģyā benüm / šūrveş envāra ġarķ itdi behāristānumuz 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G169/7 hilāl ile felege dönmişüz biz ey yaģyā / büyüklenürlere kūhuz ġaríbe bir kāhuz 

G170/5 tā ölince šāʿati fevt itmezüz yaģyā gibi / minnet allāha ki ġāfiller işinden ġāfilüz 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 
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G172/7 şerāb-ı ʿışķuŋı nūş itse yaģyā gibi derd ehli / ölince kendüye gelmez šapuŋdan bí-gümān gitmez 

G173/7 bugün ʿuşşāķuŋ ey yaģyā şükūfe gibi gülşende / gözini göŋlini açmaġa gelmiş āfitābuz biz 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G175/5 cāhı içün cāhile baş egmezüz yaģyā gibi / iʿtibārı bārına bir laģţa ģammāl olmazuz 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G180/5 mest-i ʿışķuz begligümüz var bizüm yaģyā gibi / bir süleymān-ı zemānuŋ bende-i fermānıyuz 

G181/5 yaģyā ne ĥoş mekāndur iķlím-i dār-ı ʿuķbā / dünyāyı aŋmaz ayruķ aŋa giden belürmez 

G183/5 yeŋer şeríʿati çünki mürüvvet ey yaģyā / olursa rind-i ĥarābāta šaŋ mı hörmetümüz 

G184/5 meśelā gökdeki pervín gibidür ey yaģyā / gözi açuķlar ile her gice cemʿiyyetümüz 

G185/5 ʿísā lebüŋi cān gibi sevse n‟ola yaģyā / bir kimse mi vardur saŋa ölümlü dirilmez 

G186/5 yaģyāyı iģyā iden laʿlüŋdür ey cān pāresi / lušf ü iģsān eyle cānum cāne gelmişlerdenüz 

G187/5 yaģyā helāk iderse eger tír-i ġamzesi / derd ehline nişān ola seng-i mezārumuz 

G188/5 olma ey yaģyā ŝaķın ehl-i hevānuŋ hem-demi / çoġ olur ecnās-ı nāsı azdurur ĥannās-ı nās 

G189/8 her gözi mest ile ʿıyş eyler idi ey yaģyā / olsa ŝofíde eger źerre ķadar ʿaķl-ı maʿāş 

G190/5 yaģyā ecel irişdi sefer görinür baŋa / ol gözleri ģarāmí ile var ģelālleş 

G191/7 ümíd-i pāy-būsiyle hemíşe sāyeveş yaģyā / güźergāhında ol şems-i cihānuŋ ĥāk-i rāh olmış 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G194/5 görmez ey yaģyā beķā ŝaģrālarını olmayan / dār-ı dünyā gibi der-bend-i beyābāndan ĥalāŝ 

G195/5 o meh raķíb ile aĥşamladı dün ey yaģyā / nücūm gibi gözüm aġlamaķdan oldı beyāż 

G196/5 misk-i terdür al vālānuŋ içinde ŝanasın / rūy-i zíbāsından ey yaģyā görinen tāze ĥaš 

G197/5 yaģyā gibi ʿālemde sulšānlara baş egmez / anlar ki ider dāʾim dervíş ü gedādan ģaţţ 

G198/5 cānumı almaķda ey yaģyā ecel ihmāl ider / eyler imiş ģālet-i nezʿ üzre ʿuşşāķa nizāʿ 

G199/5 kākülin boynuma ŝaldı sínemüŋ dāġın görüp / ģamdü li‟llāh oldı ey yaģyā baŋa dāġ üsti bāġ 

G200/5 pehlevān-ı naţm ü neśrüz baģr ü ber sulšānıyuz / sözümüz cāhiller ey yaģyā ŝanur lāf ü güźāf 

G201/5 cūş ider şevķe gelür yaģyā gibi eyler semāʿ / ehl-i ģāli döndürür oķlı şikāra nāy-ı ʿışķ 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G203/7 nevbetine küyici ķurbānlaruz yaģyā gibi / ĥāneķāh-ı ʿālem-i fānídeki ķānūna baķ 

G204/5 mürşid-i kāmil ararsaŋ berü gel ey yaģyā / olalum rāh-ı maģabbetde bugün maģrem-i ʿışķ 

G205/5 içeli cām-ı ʿışķ-ı lem-yezelí / kimse yaģyāyı görmedi ayıķ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 
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G208/5 güler yüzine anuŋ ģasret oldum ey yaģyā / bir iki heftedür ol mū-miyānı görmiş yoķ 

G209/5 yaģyā görinmez oldı baŋa ŝūret-i viŝāl / olalı göŋlüm āyinesi maţhar-ı firāķ 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G214/5 beyāż-ı ĥaddi nāme kāküli mısšardur ey yaģyā / çekilmiş āsümāní cedvelidür ĥašš-ı reyģānuŋ 

G215/5 ʿuşşāķdan ŝadā ile yaģyā fiġān idüp / bu şiʿri her maķāmda oķur revān çeng 

G216/5 bu güneş yüzlülerüŋ vaŝfı ile ey yaģyā / odlara yaķdı bizi sūzuŋ ile eşʿāruŋ 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

G218/7 šap diyince n‟ola yaģyāya cefā eyler ise / ʿāşıķ-ı ŝādıķıdur ol ŝanem-i sím-tenüŋ 

G219/5 n‟ola ey yaģyā ŝaķınsam düşmen-i bed-ĥˇahdan / cānumuŋ cānı degül mi sevdügi cānānumuŋ 

G220/9 sözlerüŋ mürşid-i kāmil sözidür ey yaģyā / ģāŝılı ĥaylí fenā virdi bize bu ġazelüŋ 

G221/9 ĥāneķāhında fenā ʿāleminüŋ ey yaģyā / ĥaylí pírāne düşüpdür bu müsellem ġazelüŋ 

G222/5 niyyetüm budur ki yaģyā gibi ölem dirilem / rūz-ı maģşerde daĥı elden ķomayam dāmenüŋ 

G223/7 hāy ķurbān olduġum ʿālemde sen ŝaġ ol hemān / öldürür yaģyāyı çeşmüŋ gibi bímār olduġuŋ 

G224/5 her laģţa terbiyetler idüp ʿışķ-ı pāk ile / yaģyā ķuluŋı pādişehüm ādem eyledüŋ 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G226/5 öldürür iseŋ adını dimez daĥı yaģyā / ölümlüsidür şimdi fülān ibn-i fülānuŋ 

G227/5 māh-ı münír gibi görenler šaŋa ķalur / yaģyā görinse gün yüzi ķuyruķlı yılduzuŋ 

G228/5 ġam degül yaģyānuŋ öldügi hemān oldur murād / gice vü gündüz duʿā-yı devlet-i cānān idüŋ 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

G230/5 yaģyā cihān içinde ʿaceb pādişāhsın / mülk-i fenā vü cümle diyār-ı ʿadem senüŋ 

G231/5 iŋilder kūh ü vādíler senüŋ nāleŋden ey yaģyā / cihāna perde-i ʿuşşāķdan ŝavt ü ŝadā ŝalduŋ 

G232/5 unuduldum ķaldum ey yaģyā beŋi aŋmaz ģabíb / oķıya bir gün meger eşʿārını dívānumuŋ 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G234/5 nār-ı ʿışķa yanalum nūr olalum ey yaģyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G237/7 yaģyā firāķ-ı yār ile āvāre olanuŋ / göŋlini egle bu ġazel-i dil-sitānum al 

G238/9 naţm-ı belíġi ʿālem-i maʿnā rümūzıdur / yaģyā sözini aŋlamaz illā ki ehl-i ģāl 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G242/7 yaģyā kimüŋ ki gönli ide mā-sivāyā meyl / daʿvā-yı ʿışķ iderse eger sözi ģaķ degül 

G243/5 ġam degül yaģyā saŋa geçdükçe virmezse selām / çünki ol serv-i bülendüŋ alçaġa māʾil degül 
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G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G246/5 rūşen olsun senden ey yaģyā göŋüller ĥānesi / mašlaʿ-ı mihr-i ĥudā ol nūr-ı ģaķķa revzen ol 

G247/7 yaşuŋa müstaġraķ eyle kendüŋi yaģyā gibi / ehl-i dünyāya šaķılma dür gibi deryāda ol 

G247a/5 dünyā metāʿı ʿayn-ı ziyāndur ne fāʾide / yaģyā alur göz ile aŋa baķma vaz gel 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G249/5 yaģyā firāķ-ı ģasret-i bezm-i ģabíb ile / ķanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdām 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

G251/5 ġıdā-yı rūģ durur cümle şiʿri yaģyānuŋ / gedā-yı ʿışķ olalı oldı ol emír-i kelām 

G252/5 yaģyā gibi ķolında anuŋ tāze dāġı var / serdār-ı ʿālem olur olan ʿışķ ile be-nām 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 

G254/5 ʿayn-ı cānı ĥˇāb-ı ġafletden açuķ šut dāʾimā / tā ki ey yaģyā saŋa lušf ide ģayy-i lā-yenām 

G255/5 yüzüme baŝup geçe dirdüm velí söz geçmedi / ķıldum ey yaģyā hezār iķdām ü vāfir ihtimām 

G256/5 cānumuz çıķdı çıķalum gidelüm ey yaģyā / ol perí olmayıcak odlara yansun ģammām 

G257/7 merģabāya el uzadur ŝanuram ey yaģyā / ķaldura çünki duʿāya elin ol serv-ĥırām 

G258/5 ʿayn-ı rifʿat oldı ey yaģyā bu alçaķlıķ baŋa / kendümi āyíne-i ʿālemde ʿālí görmedüm 

G259/5 ŝadef gibi n‟ola çāk olsa sínem ey yaģyā / iki cihāna deger bir güherden ayruldum 

G260/5 cānān ile yaģyā gibi terk-i vašan itdüm / ölüp dirilüp ŝon nefes ímān ile gitdüm 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G264/5 bu miģnet-ĥāne-i ʿālemde yaģyā gibi ʿuşşāķı / esír-i derd-i hicrān ü faķír ü nā-tüvān buldum 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G266/5 bilmez ey yaģyā ķulınuŋ ķıymetin ol pādişāh / gerçi kim baģr-i ġazelde miśli yoķ bir gevherem 

G268/5 sükūt ider şuʿarā māhí gibi ey yaģyā / ķaçan ki ĥāmemi baģr-i ġazelde söyletsem 

G269/5 mesken itdüm āsitān-ı dil-beri yaģyā gibi / menzil-i maķŝūdumı eyvān-ı keyvān eyledüm 

G270/5 bāde-i şevķ ile yaģyā gibi bí-hūş oldum / elemümden biraz āsūde olup sūd itdüm 

G271/5 yaģyā hemíşe ol gözi bímāra ĥoş gelür / ʿayb olmaya raķíbine ģörmetler itdügüm 

G272/7 şerāb-ı ʿışķ ile yaģyāyı mest idüp sāķí / ümíddür niçe rāz-ı nihānı söyledelüm 

G273/5 rūģum aŝlına rücūʿ ide gibi ey yaģyā / pír olup gerdenümi cānib-i ĥāke ŝaldum 

G274/5 sušūrından ķanad açmış durur uçmaġa ey yaģyā / meʿāní evcinüŋ şeh-bāzıdur bu şiʿr-i mümtāzum 

G275/5 kimi cān naķdini alsun kimi dil ey yaģyā / varup ol çeşmi ģarāmílere yaġma olalum 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G277/5 vaŝf-ı ģüsnüŋde ģasen görürse yaģyā şiʿrini / āferínler diye bu ģüsn-i edāya sevdügüm 

G278/5 yaģyā ölecek ĥaste gibi sözin azıtdı / ölümlü geçinür saŋa ey cān-ı cihānum 
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G279/5 ķabūl it ķullıġa yaģyā ġaríbi derdmendüŋdür / benüm serv-i ĥırāmānum benüm devletlü sulšānum 

G280/7 ġam degül yaģyā ĥazān irdiyse ŝaģn-ı gülşene / gül gibi göŋlüm açar cām-ı muŝaffālar benüm 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G282/5 gidüp aġyār-ı nā-dān ile bí-cān itme yaģyāyı / ayurma āsitānuŋ ķullarından anı sulšānum 

G283/7 āsitānuŋdan ayurma derdmendüŋdür senüŋ / ķıyma yaģyā bendeŋe devletlü sulšānum benüm 

G284/5 baŋa yitmez mi bu ki ģaşre degin ey yaģyā / illere maʿrifetüm bābın açar dívānum 

G285/5 aġladuġum budur ey yaģyā ecel bir gün gelüp / āşināmı aġladur aʿdāmı şād eyler benüm 

G286/7 oķ gibi pehlūsına çekmek diler yaģyā seni / yā gibi gördüm tevāżuʿla ider ķaddini ĥam 

G287/5 nigāruŋ ķaşları gūyā ki nūn-ı ser-nigūn oldı / dehān-ı tengi ey yaģyā ŝanasın mímdür müdġam 

G288/5 bu fāní ʿāleme meyl itme yaģyā / vefāsı cevrdür şādísi mātem 

G289/5 vaģdeti ʿālem-i keśretde hüveydā idelüm / ʿuzlet-i ķalb ile yaģyā gibi tenhā olalum 

G290/5 maģabbet ehline cānlar baġışlar ey yaģyā / şerāb-ı nāba bedeldür bu şiʿr-i rengínüm 

G291/7 kemāl-i sūz ile budur ümídüm ey yaģyā / ġazelde ĥusrev-i şírín-zebān olam yüriyem 

G292/5 görse ol serv-i ĥırāmānı sever yaģyā gibi / kimde kim ʿaķl-ı selím ola vü šabʿ-ı müstaķím 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

G297/7 ķanlu peykān gibidür yaģyāya cümle lāleler / ķāmeti hicrān-ı cānān ile olaldan kemān 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G300/5 aķ gül naĥline beŋzer aķ libās ile nigār / n‟ola ey yaģyā görüp bülbül gibi ķılsam fiġān 

G301/7 ĥaš degüldür nāmede ol āfitāb-ı ʿālemüŋ / bildüm ey yaģyā elinüŋ gölgesidür bí-gümān 

G302/5 ķıpķızıl dívāne olduġına yaģyā gül gibi / ey perí şāhid yeter çāk-i giríbānı hemān 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

G304/5 yaģyā nigārsuz neme yarar benüm cihān / bir daĥı görsem iki olur bu cihānı ben 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G306/5 yaģyā ölümlüŋ ise yoķdur anuŋ günāhı / senden irişdi aŋa bu ıżšırāb senden 

G307/5 yaģyā n‟ola irişdi ise ŝoģbet-i yāre / mey gibi çıķar başa kemāl ehli ayaķdan 

G308/5 bulınmaz bí-vefā dünyāda bir gün yüzlü ey yaģyā / sen andan şākir ü rāżí olasın ol daĥı senden 

G309/5 anuŋçün oķımaz eşʿārumı cānānum ey yaģyā / şefāʿat eylemek lāzım gelür sūz-ı kelāmumdan 

G310/5 ol hilāl-ebrū bugün yaģyāyı ķurbān eylemez / himmet olmazsa eger kim ģażret-i eyyūbdan 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

G313/5 iki ʿālemde süleymānlıġ ider ey yaģyā / bu šoķuz āyínede kendüzini mūr gören 

G314/7 sevelden aģmedi sulšān-ı ʿuşşāķ oldun ey yaģyā / vilāyetde naţírüŋ yoķ meger veysü‟l-ķarensin sen 

G315/8 beni yaģyā gibi güldürmedüŋ ey çerĥ-i berín / göreyin ben seni kim ĥāk ile yeksān olasın 
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G316/5 şiʿrinüŋ her mıŝraʿı şemşír-i āteş-bārdur / ķanı bir yaģyā gibi fenninde maġlūb olmayan 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

G319/7 sözlerüŋ ŝūrete gelsüŋ dir iseŋ ey yaģyā / ķanlu yaşum gibi eşʿāruŋı rengín idesin 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

G322/9 yaģyā gibi ģabíbüŋ oldum ġubār-ı rāhı / ķoydı beni semāʿa bu gird-i bād-ı devrān 

G323/5 ire günden güne ģüsn ile kemāle yaģyā / göresin şehrümüzüŋ māh-liķāsın göresin 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

G325/5 içinde sevdügi maģbūbı olmayınca yaģyānuŋ / benüm yanumda farķı yoķdur ol şehrüŋ cehennemden 

G326/7 her ehl-i maʿrifet sözümi aŋlamaz benüm / yaģyā rümūz-ı ʿışķ oķınmaz kitābdan 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

G328/5 mülāģaţamda ķulınuŋ ķulı yirine ķoyup / hemíşe kendümi yaģyā cihāna şāh iderin 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

G330/5 efendi bir gice yaģyā ķuluŋı iģyā ķıl / dem-i mesíģ ile olan maķāl ģaķķı içün 

G331/5 öldüginden ŝoŋra yaģyāya ķo sögsün ol nigār / geçmiş ímān ehline niçün duʿālar ķılmasun 

G320/5 yaģyā ķuluŋı şimdi kemāl-i keremüŋden / biŋ dürlü cefā vü ġamuŋ ile şen idersin 

G332/5 bí-vefādur diyü illerde bir āfet söylenür / cān gibi sevdügüŋ ey yaģyā senüŋ ol olmasun 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

G334/5 ķo sögsün dostum düşmen sögebildükçe yaģyāya / yanuŋda bir behāneyle tek ol bí-çāre yād olsun 

G335/5 şevķ ile yaģyā ķuluŋ raʿnā ġazeller söylesün / niçe bir senden saŋa şāhum şikāyet eylesün 

G336/7 açma aġzı ĥaberin gördügüŋe ey yaģyā / düşmesün il diline laʿl-i leb-i yāri ŝaķın 

G337/5 yaģyā cefāsı tíri durur şemʿ-i bezm-i cān / bir dem mi var ki anı göŋülden geçürmezin 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G339/5 yaģyāya diŋüz ki ģālet ile / her bir sözinüŋ fenāsı olsun 

G340/5 yaģyā viŝāl-i yār içün el ķaldurur müdām / ol ĥod ķabūl olmayacaķ bir duʿā iken 

G342/5 ʿışķı ey yaģyā kemāle iricek ʿāşıķlaruŋ / sevdügi maģbūba istiġnāsı artar šurmadan 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

G344/7 cān baġışlar sözleri rengín olur yaģyā gibi / laʿl-i rümmāní gibi iķlími sengistān olan 

G345/5 yaģyā gibi bilürdi seni ehl-i ģāl olan / dünyāda bu ģaķíķat-i eşyāyı bilmedin 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

G348/5 çıŋradur ʿarş-ı ʿaţímüŋ ķapusın ey yaģyā / ģalķa-i dāʾire-i źikr ile āvāz-ı ģazín 

G349/5 irişdi ĥˇāb-ı ecel mācerāmuŋ ey yaģyā / biŋinde birini daĥı ģikāyet idimezin 

G350/7 ʿārídür eşʿārı yaģyānuŋ sözinden ʿārı yoķ / söz gelür ŝanmaŋ aŋa bu ķubbe-i devvārdan 

G351/5 ʿibādet içre olan dāla döndüm ey yaģyā / duʿā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

G352/5 dívāne vü ʿuryān idi il gözine pinhān idi / gencíne-i yezdān idi yaģyāya ʿaķlı yār iken 
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G353/5 ʿadem mülkinde ey yaģyā nihān-ender-nihān ol kim / ne efġānuŋ ʿıyān olsun ne ʿışķuŋ dāstān olsun 

G354/5 toldı ey yaģyā dür-i naţmuŋla gūş-i kāʾināt / maʿrifet deryāsısın söz gevherinüŋ kānısın 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

G356/5 adumuz naţm ile iģyā eylerüz yaģyā gibi / şevķümüz var mašlaʿ-ı ĥurşíd-i eşʿār olmadan 

G357/5 ŝūret-i taʿbíre ŝıġmaz maʿní-i ʿışķ-ı ĥavāŝ / söyleme bu rāzı ey yaģyā ʿavāma rū-be-rū 

G358/5 n‟ola kūyında bí-ĥod olsa kendüden geçüp yaģyā / gelür mescidde insānuŋ gözine ʿādetā uyĥu 

G359/5 siyāh at ile yaģyā gördi anı / didi ol āfitāba sāyedür bu 

G360/5 yaģyā müríd-i ķāf-ı ķanāʿat gibi müdām / ġavvāŝ-ı ķulzüm-i himem eyler ĥayāl-i hū 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G363/7 çıķma ey yaģyā evüŋden lūlū-yi lālā gibi / varma iller yüzine mecnūn gibi yabanı ķo 

G364/5 yaģyā ķulınuŋ māmeleki ol meliküŋdür / el-ʿabdü ve mā-yemlikühu kāne li-mevlāh 

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

G366/5 dil-berüŋ cevrini çekmek ne idi ey yaģyā / ʿāşıķuŋ derd-i derūnından olaydı āgāh 

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 

G368/5 ne ʿaceb salšanat olur şuʿarā salšanatı / öle yaģyā gibi dívānı šura dünyāda 

G369/7 nigārā źikr ü tesbíģi olupdur şimdi yaģyānuŋ / dilinde laʿl-i cān-baĥşüŋ elinde sāġer-i bāde 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G371/5 esír idüm saŋa yaģyā gibi bu cevher-i cān / ġubār-ı cisme daĥı olmamışdı ālūde 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G375/7 keşf ola dirseŋ saŋa sırr-i sürūr-ı evliyā / rāżí ol ölmekden evvel ölmege yaģyā ile 

G376/5 naţar ķıl devr-i ruĥsārında ĥāl-i yāre ey yaģyā / aŝıldı ŝanki bir dāne benefşe lālezār üzre 

G377/5 adın işitmek ile oldı ķulaķdan ʿāşıķ / yüzini görmege yaģyā nice šāķat getüre 

G379/7 ķalbümi ķāl itdi ey yaģyā maģabbet āteşi / ŝūretā miģnet velí maʿnāda iģsāndur bize 

G380/5 cān virüŋ ölmekden evvel ölmege yaģyā gibi / kim ķıyāmetden ʿalāmetdür bu cemʿiyyet bize 

G382/5 cāna ey yaģyā güc olmaz rıģlet-i dārü‟ş-şifā / āĥiret yoldaşı çünkim ʿışķ-ı cānāndur bize 

G383/7 bu şiʿr-i ģālet-engízüŋ bize kār itdi ey yaģyā / ġazel olınca böyle sūznāk ü ģasb-i ģāl olsa 

G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

G385/5 hemíşe cānı ol şükrāneye ŝaķlardum ey yaģyā / güzeller ʿāşıķa meyl itse bārí bir zemān olsa 

G386/5 cān atar ķarşu çıķar ʿizzet ider ey yaģyā / ĥançer-i dil-ber ile bir çıķışur cān olsa 

G387/5 kūyuŋa varmaġa yaģyā çāre bulmazdı eger / gözleri ŝaķķa vü bād-ı āhı ferrāş olmasa 

G389/5 ķoyayın başumı yaģyā gibi yoluŋda senüŋ / saŋa biŋ cān ile cān virmek eger ĥıdmet ise 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

G391/5 sušūr-ı naţmıdur emvāc-ı baģr-i ʿışķı yaģyānuŋ / gözi nār-ı tecellāda dili šūr-ı temennāda 
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G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

G393/5 eşʿāruma necātí naţíre disün eger / yaģyā gibi ġazelde faŝíģü‟l-maķāl ise 

G394/5 cānib-i ģaķdan meger kim oldı yaģyāya naţar / ol ŝanem biŋ nāz ile yüzine baķdı dün gice 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 

G396/5 şehrümüz meh-rūlerini aŋmaŋuz yaģyāya kim / sevdüginden ġayrıyı aŋmak ĥašādur ʿāşıķa 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

G398/5 el açup yaģyānuŋ öldügini istermiş nigār / ķubbe-i eflāki šoldursam n‟ola āmín ile 

G399/5 yaģyā çıķardı illere dívān-ı naţmını / ŝayyāda beŋzer ol ki elinde šoġan çıķa 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G403/5 ĥalķ-ı cihān ķamu eyü varmış diye aŋa / yaģyā çü ĥastesin göre ol bí-vefā gele 

G404/7 yaģyāya geldi ĥaylí ʿitāb itdi ol perí / hecr āteşi söyindi bu āb-ı zülāl ile 

G405/7 yaģyā o şāhuŋ adını vird-i zebān ider / gūyā ki ism-i aʿţam oķur iʿtiķād ile 

G406/5 ʿışķum ey yaģyā benüm olmazdı ĥalķa dāstān / ol ŝaçı leylí beni mecnūn ü şeydā ķılmasa 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

G408/5 aġlayup rāzuŋı yaģyā gibi fāş itme müdām / severin bir gül-i ĥandānı diyü ad itme 

G409/5 ģaķ bilür gūyā ki bülbülsüz gülistāna döner / māh-rūler bezmine bir gün ki yaģyā gelmeye 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

G411/5 rūģ-ı ķudsílerle seyr eylerdüm ey yaģyā velí / bir belā olmış durur ķayd-ı ģayātum cānuma 

G412/5 beķāya ʿazm idicek rūģ-ı pāki yaģyānuŋ / duʿālar eyle bu dārü‟l-fenādan unutma 

G413/5 delürdi ʿışķ ile yaģyā üşürdi başına ĥalķı / perí yüzlüm temāşā eyle bi‟llāhi o bed-nāma 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

G415/5 baŋa ey yaģyā dügün bayrām olupdur ŝanasın / dil-berüŋ cemʿiyyetinden cān ķatıldı cānuma 

G416/5 sen mesíģā-lebüŋ ölümlüsidür sulšānum / gel e yaģyā ķuluŋı bir gice iģyā eyle 

G417/5 gül-i sefíde dönüpdür nigārum ey yaģyā / šaķılmaġ ardına düşmez raķíb-i bed-nāma 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

G419/7 būseden ķaçma benüm cānum ķıyāmetde daĥı / dimez ölür dirilür bu sırrı yaģyā kimseye 

G420/5 ķulıyuz ol ʿāşıķuŋ kim kendüyi yaģyā gibi / ŝūretā dervíş idüp maʿníde sulšān eyleye 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

G422/5 ejder-i āhumdan ey yaģyā cihāna oldı fāş / gizlü genc idi anuŋ ʿışķı dil-i vírāneye 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

G424/7 yaģyā rıżāsın gözlerin hep aġlamaġ olur işüm / ĥoş gelse giryān olduġum ol ġonce-i ĥandānuma 

G425/7 cānā cihānda ķāleb-i bí-rūģ gibidür / bir şiʿrüŋ āĥirinde ki yaģyāsı olmaya 

G426/5 ādem iseŋ ĥāk-i rāh-ı ʿālem ol yaģyā gibi / bār-ı istikbār ile menfūr-ı aĥyār olma a 
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G427/7 sebeb-i şefķat-i yār ola diyü ey yaģyā / šaların dāl-i vücūdum gibi deryā-yı ġama 

G428/5 yaģyā sözini esle ĥalkuŋ gülünci olma / maymūn gibi başuŋdan at taķyeŋi yabana 

G429/7 şikāyet itme yaģyā sevdügüŋden / benüm şiʿrüm gibi dívāna girme 

G430/5 mey ü maģbūb ile ŝarf itdi cihānda ʿömri / kişi yaģyā gibi rindāne gerek rindāne 

G431/5 sözlerüm ilhām-ı rabbānídür ey yaģyā benüm / aŋlamaz esrārumı illā ki ehl-i derd ola 

G432/5 arta eksilmeye dünyāda o kim ey yaģyā / níl gibi dili šatlu ola deryā-dil ola 

G434/7 ölümlü ʿāşıķa cānlar baġışlar ey yaģyā / ġazel ki sūz ü güdāz ile ʿāşıķāne ola 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

G437/7 ʿāşıķ oldur ki yolında eyleyüp cānın sebíl / yāre ķurbān olmaġa cānlar vire yaģyā gibi 

G438/7 rişte-i šūl-i emeldür tār-ı zülf-i dil-rübā / ķoyma ey yaģyā ķulaġuŋa anı sūzen gibi 

G439/5 yaģyā müríd-i ʿışķ olanuŋ başı tācıdur / alçaķ göŋüllü olalı ĥāk-i ķadem gibi 

G441/5 çıķmaz ey yaģyā gözümden naķş-ı taŝvír-i nigār / ol perí bu çeşmesārı cilvegāh itmiş gibi 

G442/5 bilmezin baŋa ne virdi alımaz ey yaģyā / cevr ider çerĥ-i felek düşmen-i bed-ĥˇāh gibi 

G443/4 āĥiret yoldaşıdur yaģyāya derd-i ʿışķ-ı yār / šaŋ mıdur anı severse bir ķarındaşı gibi 

G444/5 ʿāşıķ eyler kendüye maʿşūķını yaģyā gibi / kāʾināt içinde ʿāşıķ olıcak ʿāşıķ gibi 

G445/5 yaşı yaģyānuŋ çoġalduķça neciyyu‟llāh gibi / oldı ģaķ deryāsınuŋ ġavvāŝ-ı baģr-i ģikmeti 

G446/7 fāní-i mušlaķ olur nūr-ı muģaķķaķ olur / ölmege cānlar viren ʿışķ ile yaģyā gibi 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

G448/5 gülşen-i ʿālemde ey yaģyā miśāl-i yāsemen / aķ libās olmış aŋa ĥurşíd-i nūrāniyyeti 

G449/5 yaģyā baķınca aŋa hemān kendüden gider / derdā ki bār-ı ķahr ile šāķ oldı šāķati 

G450/5 yaģyā ķuluŋ ķoçı dirisidür benüm begüm / āsān ider göçi sefer ehline cān ķoçı 

G451/5 gözümden aġların ol ġonce-i ĥandāna ey yaģyā / ki derd-i ʿışķına ben derdmendi mübtelā ķıldı 

G452/5 yörenür ʿayn-ı ʿuŝāta pend-i nāŝıģdan ġubār / düşme ey yaģyā edānínüŋ diline źem gibi 

G453/5 yaģyāya ķarşu bir gül-i ģamrā idi ģabíb / ʿayn-ı ʿadūya cāme-i sürĥ ile nār idi 

G454/5 rişte-i naţmına dizmiş gözyaşı gevherlerin / söz ile yaģyā gibi dünyāya nāţım gelmedi 

G456/5 yaģyā muģíš-i maʿrifet olana varıgör / deryāya yolı uġrayan āb-ı revān gibi 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

G459/7 çāresüz ķaldum ölümlü ĥasteyem yaģyā gibi / ol šabíb-i cān gelüp derdüme dermān olmadı 

G460/5 murāda irdi ölürse ķayırmasun yaģyā / ki ol nigār-ı mesíģā-dem ile hem-dem idi 

G461/7 ģālet-i ʿışķ ile yaģyā dem urur ģikmetden / ne şifādan ĥaberi var ne bilür ķānūnı 

G462/7 encüm-i seyyāreveş gözi açuķlar baŋa / ölmege yaģyā gibi bir güzel uyĥu didi 

G463/5 himmetüŋle sevdügüm yaģyāyı derd-i fürķatüŋ / nā-tüvān ü bí-kes ü bí-ŝabr ü sāmān eyledi 

G464/5 āhumla oldı ʿālem-i bālāya himmetüm / yaģyā buĥūrveş ser-i āteşdeyem daĥı 
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G465/5 ĥıdmetinde olduġum ʿayn-ı seʿādetdür baŋa / cānuma minnetdür ey yaģyā o şāhuŋ ĥıdmeti 

G466/5 yaģyā yüzüm burışdı ŝadef kāsesi gibi / alurdı cevherini ŝanasın ki cevherí 

G467/7 maģbūbı ķocmaŋuz diyü eyler naŝíģati / yaģyā yinür ŝanur sezerin ŝofí dil-beri 

G468/7 getürmek olur idi ķāle ģāli ey yaģyā / ŝıġaydı ţarf-ı ģurūfa meʿāní gösgötüri 

G469/5 bu beyāż-ı mūy ile yaģyā ŝanasın rūyumuŋ / šāʾir-i ķudsí gibi var nūrdan bāl ü peri 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

G472/7 cān virüp yaģyā gibi yolında ĥāk olmaķ anuŋ / ʿāşıķun źevķi yeridür ʿāşıķuŋ źevķi yeri 

G474/5 yaģyā ŝu ķoymaġ içün ayaġına ol mehüŋ / gūyā ki šās idindi felek mihr-i enveri 

G475/7 döndi ey yaģyā pelāsa künhile köhne libās / maʿrifet ʿuryānları görse šonadurlar bizi 

G477/5 edā-yı ĥūb ile gūyā ġazel baģrinde yaģyānuŋ / niķāb-ı şāhid-i maʿnādur elfāż-ı dürer-bārı 

G478/5 ķomaz ol āfitāba baķmaġa bir laģţa ey yaģyā / cihānda görmedüm hergiz gözüm yaşı gibi nāşí 

G479/5 āferín aŋa ki ʿışķ ile gide āĥirete / āh ile ĥatm ola yaģyā gibi āĥir nefesi 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi  

G481/5 dār-ı dünyāya göŋül virme ŝaķın ey yaģyā / šopraġa sürmeyi gör āyíne-i rūşenüŋi 

G482/5 gelürseŋ al kemĥāyı geyüp bir gice ey meh-rū / sevād-ı leyletü‟l-ķadr ola yaģyānuŋ ķara şāli 

G483/7 yaģyā muģibb-i muĥliŝüŋ olsa ʿaceb midür / ehl-i sülūk olan sever insān-ı kāmili 

G484/5 güneş gibi irişüp āsitānuŋ āsümānından / bugün ʿísā gibi yaģyāyı iģyā itseŋ olmaz mı 

G485/7 vücūdı külbe-i ʿuşşāk olınca yaģyānuŋ / dem-i viŝāli ķalíl olduġını gördüŋ mi 

G486/5 yaģyā yiter baŋa bu ki ol dil-rübā bilür / feryādumı fiġānumı sūz ü güdāzumı 

G487/5 görüp ehliyyetini yaģyānuŋ / cehli aġyāra ʿār gelmez mi 

G488/5 gel e yaģyā ķuluŋa ġāyeti bu kim diyeler / oldı bir şāh-ı cihān bendesinüŋ mihmānı 

G489/5 gördügin göz göre ey yaģyā helāk eyler hemān / göze göstermez diríġā ol perí-símā beni 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G491/5 çünki ey yaģyā maģabbet sırrını fāş eyledüŋ / dāstān itsün bütün dünyāya dívānum seni 

G492/5 taŋ mıdur yaģyā şafaķ içre güneşdür dir isem / her seģergeh ašlas-ı sürĥ ile gördükçe anı 

G493/5 cān virürdüm gelse bir kimse śevābın ķaŝd idüp / öldürüp ķurtarsa ey yaģyā bugün benden beni 

G494/7 cān ü dilden sever ol şems-i cihānı yaģyā / nitekim aģmed-i muĥtārı üveysü‟l-ķarení 

G495/5 yārdan ġayriye ey yaģyā tenezzül eyleme / alçaġa urma ŝaķın ʿāşıķlıġuŋ ʿunvānını 

G496/5 zinde olsun ģaşre dek yaģyā gibi adum benüm / ey elif-ķāmet dem-ā-dem derdüŋe dāl it beni 

G497/5 ölicek yaģyā gibi ardumca ķara yas idüp / aġlasun yansun yaķılsun ĥalķa dívānum beni 

G498/7 cānlar virürdi ölmege yaģyā ķuluŋ şehā / eglence ķılmayaydı viŝālüŋ ĥayālini 

G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

G501/7 yaģyā cihānda ʿārif olan ehl-i ģāl olur / ʿayn-ı ķażā bilür bu cihānuŋ feżāsını 

G502/5 başı ĥoş olmadı serĥoşlar ile yaģyānuŋ / ķomaz ādem yirine cümle seg-i sekrānı 

G503/7 yaģyāya ŝoŋ nefesde gelgil šabíb-i cān ol / ey āĥirü‟z-zemānuŋ şāh-ı cihān-penāhı 
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G504/7 libās-ı maʿrifet ʿaybını örter ĥalķuŋ ey yaģyā / hüner ʿuryānını görse šonadur ehl-i ʿirfān hey 

G505/7 šutdı naţm ile cihān mülkini yaģyā nitekim / ĥulefānuŋ ĥalefi 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

G507/9 ebrū-yı dil-rübāyı miģrāb idinmek olmaz / dūr eyle ĥāšıruŋdan yaģyā bu egri rāyı 

G508/5 maģabbeti var o serv-i bülende yaģyānuŋ / hemíşe himmeti bālāya oldı rāhı gibi 

G509/5 yarına irecegini anuŋ allāh bilür / ne ʿaceb ģāldedür derd ile yaģyā şimdi 

G510/5 cānı dilerem ayrıla bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

G511/5 ģamdü li‟llāh ki cefā ġayrdan olmaz yaģyā / her ne ķıldı ise ol serv-i ĥırāmān ķıldı 

G512/7 ol šabíbüŋ laʿl-i cān-baĥşından irmezse ŝafā / öldürür yaģyā ķomaz āĥir teb-i hicrān beni 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 

G515/5 kārvān-ı ġam ü endūh ü belā ey yaģyā / ķıldı derbend-i fenā gibi güźergāh beni 

Muk1/2 derdmende acıyup yaģyā didi / geçmiş ímān ehli içün fātiģa 

Muk4/2 ĥayālíye yaģyā didi ġam yime / ışıķ ölüsin kimse görmez begüm 

Muk7/11 ġam yime il sözinden ey yaģyā / olmadı çünki bir gül-i bí-ĥār 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

Muk15/2 ŝovuķ ŝovuķ sözin işidicek o hízüŋ / olmaya gibi yaģyā el aŋa ķarmayınca 

yaģyā derdmend [1] dertli Yahya, zavallı Yahya. 

G440/6 nüsĥaveş ŝalınmadın boynuŋa yaģyā derdmend / oldı yanmaķdan bu eczā-yı vücūdı kül gibi 

yaģyā żaʿíf [1] çelimsiz ve takatsiz Yahya, zebun Yahya, zavallı Yahya. 

G433/5 yaģyā żaʿífi görse ķaçan šoġrulur gelür / yā rab o serv-ķāmete ʿömr-i dırāz ola 

yaģyālı [2] Rumeli serhaddinde bir yer adı. Yahya, Rumeli‟ye sürülünce burada bulunan 

Akıncılar Ocağı‟na katılmıştır. 

K30/15 baģr ü berrüŋ māhiri vü naţm ü neśrüŋ şāʿiri / ģāliyā yaģyālıda ancaķ hemān yaģyā imiş 

G171/5 seyf-i dínüz sedd-i islāmuz budun şeh-bāzıyuz / tíġi ile dirilür yaģyālınuŋ yaģyāsıyuz 

 yaķa [1]  

1. giysilerin boyuna gelen kısmı║olumsuz bir duruma düçar olmuş benlik.  

G370/3 dilde belā-yı fürķat başda hevā-yı vuŝlat / dest-i emel yaķada tíġ-i ecel ķafāda 

yaķa pārelemek [1], yaķalar çāk itmek [1], yaķalar yırtmaķ [1], yaķasını çāk eylemek, yaķasını çāk 

itmek [13], yaķasını yırtmaķ [3] (aşırı şevk ve üzüntü gibi hâllerle) yaka(lar) parçalamak. 

Ş1/82 ķamu ebvābı ŝankim ʿāşıķ-ı pāk / ķabāsından yaķasın eylemiş çāk 

Ş1/146 görince olurın anı feraģnāk / seģer gibi yaķamı eylerin çāk 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 
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Ş2/194 meger germ oldı mihrinden ser-ā-ser / elinden yaķasın çāk itdi defter 

G86/5 beyti gibi yaķasını çāk eyler işiden / yaģyā ġazelleri ne ʿaceb ʿāşıķānedür 

G90/2 o leylí-çihreye ķarşu yaķalar yırtup āh itmek / bu mecnūn-ı dil-efgārına bir kār-ı żarūrídür 

G108/4 pāre pāre itdi endāmın yaķasın çāk idüp / šūr-ı mūsā gibi görmişdür meger dídār şiʿr 

G108/7 şevķ ile yaģyā gibi güller yaķasın çāk ider / söylesem ol ķāmeti mevzūn içün her bār şiʿr 

G143/4 yaķamuz ʿışķ eli çāk ideli mānend-i kitāb / ŝanki enhār ile deryāya giren kāhuz biz 

G268/2 cemāli şevķi ile ebr-i nev-behār gibi / yaķamı pārelesem šaġ u šaşı aġlatsam 

G275/1 gelüŋüz ʿışķ ile dívāne vü şeydā olalum / yaķalar çāk idelüm ĥalķa temāşā olalum 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G317/3 şu kimsene ki derūnında ola gevher-i ʿışķ / cihān içinde ŝadef gibi çāk ide yaķasın 

G328/1 yaķamı çāk idüben saŋa ķarşu āh iderin / cefālar eyleyesin diyü bir günāh iderin 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

G439/1 gören seni yaķasını yırtar ķalem gibi / şevķüŋle ʿaķl ü fikri šaġılur raķam gibi 

G498/6 beytüm gibi yaķasını çāk itsün işiden / mušrib terāne baġla bu ķavlüŋ maķālini 

yaķası çāk çāk [1] yakası paramparça. 

K11/6 ehl-i ģāletler gibi güller yaķası çāk çāk / evliyānuŋ eşk-i pür-ĥūnına dönmiş lālezār 

yaķası çāk olmaķ [1] yakası parçalanmak. 

K18/41 dest-i hicrān ile naţmum gibi çāk oldı yaķam / elem-i dehr ķomaz aġzumı açmaġa mecāl 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

yaķasını ŝad pāre itmek (kendi) [1] yakasını yüz parça etmek, yakasını paramparça etmek. 

G374/1 kūhken gibi yaķamı ideyin ŝad pāre / nāleler eylemegi ögredeyin kühsāra 

2. uç bucak; ön son. 

yaķası yoķ ĥarāb-ābād [1] uçsuz bucaksız viranelik. 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

3. kıyı, sahil. 

… yaķasın elden ķomamaķ [1] … yakasını elden bırakmamak║… kıyısından uzaklaşmamak║bir 

şeyi yapmaya ya da peşinde olmaya ısrarla devam etmek, o şeyi yapmaktan vazgeçmemek. 

G317/5 ŝafā-yı ķalb ile baģr-i ġazelde ey yaģyā / ĥayāl-i ĥāŝ ile elden ķoma fenā yaķasın 

 yaķın [3] zaman ya da mesafe bakımından uzak olmayan. 

G117/4 cānānı ķalb-i ʿāşıķa ŝor ŝofíyi kaʿbeye / kimin yaķına kimini uzaġa ŝaldılar 

G287/3 ıraķdur kūy-i şādí ehl-i ʿışķa nitekim kaʿbe / yaķındur ey perí cān gibi ʿuşşāķa diyār-ı ġam 
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G384/5 ġam-ı hicrān ile yaģyā gibi ayruķsı ģālüm var / ıraġ oldum nigārumdan ecel bārí yaķın olsa 

yaķın itmek [1] yakın etmek, yaklaştırmak, yakınlık kesbetmeyi sağlamak. 

G311/3 erāźilden ıraġ olmaķ beni ģaķķa yaķın itdi / bi-ģamdi‟llāh celís-i būriyā-yı bí-riyāyem ben 

yaķın olmaķ [4]  

1. yakın olmak, yaklaşmak, arada sıkı ilişki olmak, hemdem olmak. 

M36/II/1 ıraġ ol ehrimen ķısmına dünyāda yaķın olma / hemíşe ķadrüŋi bilmezler ile hem-nişín olma 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

2. yakınlık kesbetmek, kurbiyyet kazanmak. 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

G446/6 ʿālem-i bālāya var ķayd-ı cihāndan kesil / ģaķķa yaķın olagör ģażret-i ʿísā gibi 

yaķında [1] bu yakınlarda, yakın geçmişte. 

K29/7 māh-ı rūze gibi ķadrüm bilmeyenler nā-gehān / ķıldı yaķında beni ʿíd-i ģużūrumdan baʿíd 

 yaķışmaķ [1] yaklaşmak, meyletmek. 

G159/2 yaķışmaz ādeme hergiz oķursaŋ daʿvete gelmez / diríġa ol perí-símā bizümle bir yaŋa olmaz 

 yaķín kesin ve açık bilgi; delil ile değil inanç kuvvetiyle apaçık görme. 

yaķín ehli [1] yakîn sahipleri; Hakk‟a ulaşma yolunda akılla görülüp sezilemeyen hakikatleri aşk 

ve inanç gücüyle müşahade edenler. 

Ş1/9 yaķín ehli teʿalluķdan olur dūr / vücūdı kaʿbesinden berķ urur nūr 

 yaķmaķ [14] 

1. ateşe vermek, yakarak yok etmek. 

M14/III/1 ķaçdı kühsāra duĥān gibi mekānın yaķdılar / ĥānesin vírāne idüp ĥānümānın yaķdılar 

M14/III/2 bozdılar eyvān-ı keyvānın olanın yaķdılar / naķşivānın yıķdılar şehr-i revānın yaķdılar 

M14/III/4 çignedüp ŝaģrāsını kūh-ı girānın yaķdılar / ĥayme vü ĥargāhın aldılar ķalanın yaķdılar 

M14/V/2 taĥtını yaķmaķ anuŋ baġrını itmişdür ĥarāb / ölmedin nār-ı cehennemle aŋa oldı ʿaźāb 

G71/2 bir şíve ile cümlemüzi ʿāşıķ eyledi / yaķdı hezār ĥāneyi gūyā ki bir şirār 

G295/2 firāķuŋ nārı ile āh idersem / yaķar iki cihānı bir şerārum 

2. tutuşturmak. 

M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicranı 

3. (mum, kandil vb.) ateşleyerek ışık saçar hâle getirmek. 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

Ş2/22 yaķaldan şerʿ ile rūşen çerāġı / eridi ehl-i küfrüŋ baġrı yaġı 
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4. kızgın demirle dağlamak. 

G394/3 düşdi bir gül yapraġı gūyā aķar ŝu üstine / ķolını ʿuryān idüp cānāne yaķdı dün gice 

5. yakmak║ızdırap ve acı vermek. 

K19/50 ķapuŋda yaķdı beni iştiyāķ-ı dídāruŋ / revā mıdur ki ola cennete giren ġamgín 

M14/III/3 ŝūretā şehr-i revān maʿníde cānın yaķdılar / zāġveş uçdı ģużūrı āşiyānın yaķdılar 

M15/II/3 yā resūlu‟llāh bizi yaķdı bu ģasret günleri / el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ u el-vedāʿ 

G295/3 beni ʿışķ āteşi şöyle yaķupdur / cehennem odına šaʿn itdi nārum  

yaķmaķ yandurmaķ [1] yakıp tutuşturmak║aşk ateşiyle kavurmak, perişan etmek. 

G440/5 gün yüzüŋde ey ķamer-çihre o hindū beŋlerüŋ / yaķdı yandurdı dil-i şeydāları fülfül gibi 

 yaʿķūb [6] Yakup Peygamber; Hazreti Yusuf‟un babası. Tanıklarda Yusuf‟a duyduğu 

hasret ve bu hasretle ağlamaktan gözlerinin kör olmasıyla geçmektedir. 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

Ş2/153 eger yaʿķūbveş görmezsem anı / görecek gözümüz ķalmaz cihānı 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

yaʿķūb-ı cān [1] can/gönül Yakub‟u║dertli ve hasretkeş gönül. 

G314/1 begüm yaʿķūb-ı cāna yūsuf-ı gül-pírehensin sen / gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı şimdi sensin sen 

yaʿķūb-ı ģasret [1] hasret Yakub‟u; hasret içindeki Yakub. 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

 yāķūt [1] aklâm-ı sittenin klasik kaidelerini ortaya koyan ve hat sanatına büyük yenilikler 

getiren meşhur hattat (ö. 1299). 

G37/4 śülśin ĥašuŋuŋ yazmaz yāķūt bu lušf ile / gerçi ki saŋa oldı ģüsn-i ĥaš ile vāriś 

 yalan [3]  

1. gerçeğe isnat etmeyen, asılsız söz. 

M9/III/5 ĥaber-i mevti melūl itdi beni ĥaylí zemān / ķorķar idüm ki bu şādí ĥaberi ola yalan 

M40/V/1 iʿtimād eyleme yaģyāya yalandur ŝanemā / gele diyü ŝaķaluŋ el açup eylerdi duʿā 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

yalan çıķmaķ [1] yalancı çıkmak, haksız çıkmak. 

G399/4 biz ŝofíye eyü dirüz ol bize kem disün / maģşer güninde belki ikimüz yalan çıķa 
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yalanuŋ ucı yaķındur [2] “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” ve “arife günü yalan söyleyenin 

bayram günü yüzü kara çıkar” gibi atasözleriyle paralel bir anlam taşır; “söz yalansa çok 

geçmeden anlaşılır; yalanı sürdürmek zordur” anlamındadır. 

K34/20 n‟eylerseŋ eyle gerçek erenlerle hem-dem ol / šūmār-ı ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi 

M7/II/7 ʿālemde ʿömrüŋ ucı yaķındur yalan gibi / bildiler anı gerçek erenler fenā imiş 

2. gerçekleşmemiş şey, hayal.  

yalan gibi gelmek [1] hayal gibi gelmek, gerçekliğine inanamamak. 

G21/1 gerçek mi bende-ĥāneŋe geldüklerüŋ ʿaceb / baŋa yalan gibi gelür ey şāh-ı ġonce-leb 

 yalancı [1] yalan konuşmayı huy edinen, güvenilmez kimse║Rüstem Paşa, Hürrem 

Sultan ve Mihrimah Sultan. 

M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicrānı 

 yalım derece, mertebe. 

yalımı alçaķ, yalımı alçaķ olmaķ [11] itibarı düşük, itibarsız║tevazu sahibi, yüzü yerde. 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

K22/51 sābıķā var idi ben ķuluŋa ʿālí naţaruŋ / ŝu gibi yalımum alçak iderin āh ü fiġān 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

M10/I/1 ĥaste olmaķ gūş-māl-i ģażret-i ʿizzet gibi / her kişinüŋ yalımın alçaķ ider ġurbet gibi 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

G74/4 yalımum alçaġ olaldan seyl-i ġam aķup gelür / ʿaķl ü fikrüm ĥānümānı tārümār olup gider 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G203/1 gün gibi maţlūmı gözle ĥāšırı maģzūna baķ / sāye gibi yalımı alçaġ olan düşküne baķ 

G435/5 ĥalķ içinde yalımı alçaġ olur yaģyā gibi / her kimüŋ kim sevdügi gün gibi ʿālí-şān ola 

G464/3 aķar ŝu gibi yalımum alçaķ belākeşem / rāh-ı ümíd-i pāy-i períveşdeyem daĥı 

 yalıŋ  

1. çıplak, dal, kınından sıyrılmış. 

yalıŋ ķılıç [1] kınından sıyrılmış kılıç / eli kılıçlı. 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

2. sade, çıplak, tüysüz. 

yalıŋ yüzlü [5] yüzünde tüy olmayan, parlak yüzlü, temiz yüzlü. 

K14/17 bir yalıŋ yüzlü güzel rūmili şeh-bāzı gibi / šaķdı šurna teli ŝorġucını başına hilāl 
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Ş1/171 bıçaġı bir yalıŋ yüzlü güzeldür / anı baġruma baŝarsam maģaldür 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

G305/4 bir yalıŋ yüzlü göricek cān atar pür-şevķ olup / yanmaġı pervāneden ögren göŋül pervāneden 

G323/3 bizde ey ĥˇāce güzeller ķılıc ile dirilür / rūma gel niçe yalıŋ yüzlü celasun göresin 

 yalıŋuz [6] 

1. yalnız, bir başına, yanında kimse olmaksızın. 

Ş2/188 eker ʿāşıķların bulduķça her gāh / yalıŋuz seyr ider gün gibi ol māh 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

yalıŋuz ķalmaķ [5] yalnız kalmak, bir başına kalmak. 

M28/I/2 ölümümdür senden ayrulmaķ baŋa cānum meded / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/II/2 intiţāruŋla dem-ā-dem baġrumı ĥūn eyleme / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/III/2 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ cānānısın / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/IV/2 hem-dem-i yārān iken hem-ŝoģbet-i cānān iken / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

M28/V/2 ķāf-ı ʿışķı mesken idindüm bugün ʿanķā gibi / yalıŋuz ķaldum ġaríb oldum meded ĥānum meded 

2. yalnızca, sırf. 

M9/VI/4 yalıŋuz rüşveti bābındaki keśret ne idi / bu sefāhet bu ķabāģat bu şekāvet ne idi 

G210/3 yalıŋuz bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G266/3 bir yaŋa şems-i cemālinden müşerrefdür cihān / bir yaŋa ben yalıŋuz rūy-i celāle maţharüm 

 yalman [1] bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kesen ve batan kısmı, ağzı veya ucu. 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

 yalvarmaķ [8] yumuşak ve acındırıcı bir tavırla, saygı ölçülerini aşmayan bir ısrarla 

birinden bir şey istemek. 

M26/I/2 saŋa ķul oldum ķapuŋdan ġayri ķande varayın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/II/2 ķullarınuŋ ģāline raģm idici dil-dārsın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/III/2 ben seni sevdüm seni göŋlüm saŋa virdüm saŋa / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/IV/2 şehr-i ģüsnüŋ māhısın dil-berlerüŋ meşhūrısın / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

M26/V/2 aġlasam yansam yaķılsam šaŋ mı yanuŋda senüŋ / pādişāhum sen šururken ben kime yalvarayın 

G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

yalvarı yalvarı [1] yalvara yalvara, yana yakıla. 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 
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 yaman [1] “ایمان” (=iman) dan ا (=doğru olan elif) gidince kalan “یمه” (=yaman) 

kelimesi║kötü, fena. 

K19/38 o ķul ki šoġru ola ĥıdmetüŋden eyleme dūr / yaman olur elif ímāndan gidince hemín 

yamanlar eyü oldı eyüler oldı yaman [1] “kötüler iyi oldu, iyiler kötü oldu.”; zamane ahvalinden 

şikâyet ifade eder. 

K22/14 ne günüme šururın āh meded vāh meded / ki yamanlar eyü oldı eyüler oldı yaman 

yan baŝmaķ [1] yanında yer almak║kaypaklık etmek, eğrilik etmek. 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

yanına düşmek [1] yanına takılmak, beraberinde gitmek. 

G442/3 düşmesün sāye gibi yanuŋa yollarda raķíb / ġam-ı hicrān ile boynumı burup rāh gibi 

yanına šaķılmaķ [3], yanınca šaķılmaķ [1] yanı sıra gitmek. 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G363/6 her cevāb-ı nā-ŝavābı bir ʿaźāb-ı rūģ olur / yanına šaķılma türkí bilmez aĥriyānı ķo 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

yanına šaķmaķ [1] yanına/beraberine almak, (gideceği yere) birlikte gitmek. 

G394/2 ol ķamerveş yalıŋuz seyr eylemez encüm gibi / şehrümüz meh-rūlerin yanına šaķdı dün gice 

yanınca (birinin/bir şeyin) [5] yanında, yanı sıra, beraberinde. 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

Ş1/173 seʿādetdür dil-i şeydāya el-ģaķ / bıçaġı gibi yanınca ŝalınmaķ 

G77/5 bir büyük eglencedür šaġlar dil-i dívāneme / ʿālem-i fürķatde yanumca bile efġān ider 

… yanında vücūdı olmamaķ [2] … yanında varlığı olmamak. 

1.1. … yanında/…(y)(A) nispetle varlık sergileyememek. 

G181/3 dünyā güzellerinüŋ yanuŋda yoķ vücūdı / ĥurşíd irince encüm ey sím-ten belürmez 

1.2. …yanında kendini gösterememek, farkedilir olmamak, ilgi ve aşinalık kesbedememek. 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 

yanını almaķ [1] yanına oturmak, yanı başında beklemek. 

G237/1 bímārem ey ecel bu gice bekle yanum al / rūz-ı firāķ-ı dil-beri gösterme cānum al 

 yaŋa [20] tarafa, doğru. 
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M3/I/2 baş çatup tedbír-i ēarb ü ģarbe mānend-i kemān / oķ gibi šoġruldılar cumhūr-ı kāfirden yaŋa 

M15/VII/1 rūz-i rıģlet oldı gitdüm şām-ı ġurbetden yaŋa / yola düşdüm nāle vü āh ile mānend-i ŝabā 

M20/II/2 gün yüzinüŋ teveccühi benden yaŋa ola 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G18/1 cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa / sidre ģaķķı baķmayam cennetde šūbādan yaŋa 

G18/2 görinen encüm degül ģüsnüŋ temāşā ķılmaġa / revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 

G18/3 sen dür-i yek-dāneye keştí olur gūyā ŝadef / ʿazm-i deryā eyleyüp gitsen ġalašadan yaŋa 

G18/4 yirlere geçdi ģayādan ĥavf ile lerzān olup / ĥışm ile baķduŋ meger mihr-i muʿallādan yaŋa 

G18/5 cānib-i ģaķdan olurdı ey ŝanem aŋa naţar / bir naţar ķılsaŋ eger ʿālemde yaģyādan yaŋa 

G19/1 mürġ-ı dil uçalı sen serv-i dil-ārādan yaŋa / ʿālem içre gözüme çöpçe görinmez šūbā 

G26/4 açılup ĥurşíde ķarşu lāle-i ģamrā gibi / gözlerüm senden yaŋa baķsa n‟ola pür-ĥūn olup 

G65/5 senden yaŋa yöŋelsem varur öŋürdi nālem / saŋa ĥaber uçursam āhum olur kebūter 

G225/4 açılur senden yaŋa her gün gözüm nergesleri / āfitābum ĥānenüŋ cāmı güne ķarşu gerek 

G229/5 ben şehíd-i ʿışķam ey yaģyā ola ʿömri mezíd / meşhedümden yaŋa raģm idüp bir adım adanuŋ 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

G409/4 biŋ belā ile gelürsin bende-ĥāneŋden yaŋa / gelme e aġyār ile ey şāh-ı aʿlā gelme e 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

G462/3 gülşen-i ģaķdan yaŋa serv gibi šoġrulan / gördi šaríķat yolın ģaķķa varur bu didi 

…dan yaŋa olmaķ [1] …(n)(I)n tarafını tutmak, …(y)(I) haklı bulmak. 

G123/4 cānāneden şikāyet idüp ģālüm aġlasam / her kişi šāliʿüm gibi andan yaŋa olur 

[ayrıca bkz. ʻbir yaŋa itmekʼ, ʻbir yaŋa olmaķʼ, ʻher yaŋaʼ md.] 

 yaŋaġ [8] yüzün iki yanında, göz altları, kulak ve ağız arasında kalan yumuşak kısım; 

yanak. 

K18/1 fażl ile rūmda bir dānedür ol mihr-i kemāl / māh-rūler yaŋaġında nitekim dāne-i ĥāl 

K18/22 rūģ-ı ķuds oldı dehānı vü dili peyġamber / ĥašı aŝģāb durur gül yaŋaġı ĥayrü‟l-āl 

Ş2/89 götürmüş bezmden lāle ayaġı / ķızarmış laʿl-reng olmış yaŋaġı 

Ş2/218 yaŋaġında ķaçan olsa ʿaraķ çín / görinür ŝanki ŝuda ʿaks-i pervín 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

G199/4 ey ķamer seyyāreveş olmış yaŋaġuŋ pür-ʿaraķ / görmeyen görsün bugün deryāda dürr-i şeb-çerāġ 

G385/2 dehānı mül ŝaçı sünbül yaŋaġı gül beŋi fülfül / lebi ġonce beli ince boyı serv-i revān olsa 

G494/5 bedeni rūģ-ı muŝavver leb-i cān-baĥşı mesíģ / yaŋaġı şems-i ēuģā şaʿşaʿadur píreheni 

 yanbeġi [1] (gemi için) yana yatma, bir yana doğru eğilme. 

K33/16 begligüm var diyü germ olma belā bādı ile / alavand olsa gerek ten gemisi yanbeġiden 
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 yandurmaķ [2]  

1. yakmak, ateşe vermek. 

M10/II/1 yandur erbāb-ı ġurūrı ŝofí-i ŝāfí-ŝıfat / rāģat olmaķ ister iseŋ meskenetde mesken et 

2. yakmak, şule vermek. 

G83/3 ģabíbüŋ bir yalıŋ yüzlü güzeldür tíġ-i bürrānı / aŋa pervāneveş ey dil maģabbet şemʿini yandur 

 yanġılanmaķ [1] yankılanmak, aksiseda vermek║kalbi güm güm çarptırmak. 

K7/12 gül ü nerges gibi göŋlüm gözüm açıldı bugün / yanġılandı dil-i dívānede şenlik ĥaberi 

 yaŋılmaķ [3] 

1. aldanmak, hataya düşmek. 

G245/6 yaŋılmış her biri ģammāl-ı bār-ı iʿtibār olmış / ıraķdan ehl-i dünyānuŋ temāşāsında ģayrān ol 

2. boş bulunup yapmayacağı bir işi yapmak. 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

G406/3 dün gice tebdíl-i ŝūret eyleyüp virdüm selām / hergiz almazdı selāmumı eger yaŋılmasa 

 yaŋıldmaķ [1] gözlerini kamaştırmak, yanıltmak║aldatmak. 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

 yaʿní, yaʿní ki [32] yani. 

1. başka bir ifadeyle, açmak gerekirse. 

K2/19 nūr-ı ʿayn-ı ʿādilān yaʿní hümā-yı salšanat / ģākim-i ʿālí-himem şeh-bāz-ı nuŝret-āşiyān 

K8/11 pādişāh-ı baģr ü ber yaʿní süleymān şāh kim / hep eli altındadur ĥātem gibi ins ü perí 

K9/27 penāh-ı devr ü zemān yaʿní pādişāh-ı cihān / velílerüŋ senedi ʿālemüŋ süleymānı 

K13/22 āl-i ʿośmānuŋ çerāġı nūr-i çeşm-i evliyā / şeh süleymān-ı zemān yaʿní emírü‟l-müʾminín 

K18/21 baģr-i ʿilmüŋ güheri yaʿní reʾís-i ʿulemā / müftí-i dehr ebü‟l-fażl-ı cihān ibn-i kemāl 

K19/27 maķarr ü mesken ü meʾvā-yı zümre-i ʿulemā / muʿín-i dín-i nebí yaʿní bāb-ı muģyiddín 

K22/23 anları çigneseler ķāʾil olur mı ʿacebā / ŝāģib-i gülşen olan yaʿní ĥudā-yı raģmān 

K23/24 vekíl-i şāh-ı cihān yaʿní āŝaf-ı ʿādil / şefíʿ ü nāŝır-ı islām ü rüstem-i śāní 

M2/I/7 resūlüŋ šoġrı yārı yaʿní aŝģābuŋ ʿalemdārı / ebí eyyūb-ı ensārí ʿaleyhi raģmetü‟l-bārí 

M9/II/1 šamaʿı ʿaynını açdı yidi iķlími yidi / ķurıdı ķaldı nihāl-i bedeni yaʿní yedi 

M12/I/2 muķtedāmuz yaʿní ĥayrāt issi pāşāmuz bizüm / šūr-ı taķvāda ķabūl oldı temennāmuz bizüm 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G463/3 ʿāşıķ-ı şeydālaruŋ yaʿní ķapuŋda ķullaruŋ / sevdüginden ġayri sulšānum ne noķŝān eyledi 

G502/1 zāhidā görmeze ur masĥara-i şeyšānı / yaʿní serĥoş ile kör bengíyi ķan ģayrānı 

2. sözün kısası, doğrusu, şöyle ki. 
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K7/14 yaʿní sulšān-ı vilāyet şeh-i mülk-i ʿaţamet / nāţır u nāŝırı ģaķ ĥıżr-ı nebí rāh-beri 

K7/24 yaʿní begler begi eyler gün olur bir ķulını / ser-i eflāke çıķar gün gibi dünyāda seri 

K10/15 yaʿní muʿín-i dín-i muģammed ʿalí-seĥā / şāh-ı ʿömer-ʿadālet ü būbekr-iştihār 

K12/13 ġazā-yı şehde bile ģāżır olmaġa yaʿní / geyindi ĥıżr-ı çemen ŝanki cevşen-i ĥaērā 

K14/23 yaʿní sulšān-ı selāšín süleymān-ı ümem / ŝāģib-i seyf ü ķalem ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl 

K21/16 yaʿní sipihr-i kevkebe pāşā-yı kām-bín / ķavsinden irişür bu šoķuz sāyebāna tír 

K24/25 yaʿní ʿulüvv-i dergeh-i ĥurşíd-menzilet / baģr-i ʿašā vü māh-ı vefā menbaʿ-ı seĥā 

K28/15 yaʿní aģmed-ĥulķ u maģmūdü‟l-ĥısāl ü díndār / rāżí vü şākirdür andan hep muģammed ümmeti 

K29/13 yaʿní deryā-yı ʿašā kān-ı seĥā şír-i ġazā / lāyıķ-ı ʿizz ü seʿādet āŝaf-ı şāh-ı saʿíd 

K32/7 yaʿní ser-ʿasker-i islām ü vezír-i aʿţam / bürc-i ʿadlüŋ güneşi źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ 

M5/I/1 mecmaʿ-ı ʿirfān olur dívān-ı aʿlāmuz bizüm / gün gibi rifʿatdedür yaʿní śüreyyāmuz bizüm 

G118/1 dünyāya bu ĥayālí gibi lāġa ŝaldılar / yaʿní ki ĥalķa masĥara olmaġa ŝaldılar 

G177/5 ʿizzet ü ģörmet ise ancaġ olur ey yaģyā / yaʿní taĥfíf-i edāní ile aġırlanuruz 

G220/8 giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ / yaʿní ey pír siyāh iken aġardı ŝaķaluŋ 

G254/2 ölmiş idüm ol ķıyāmet eyledi iģyā beni / yaʿní uyurken uyandurdı idüp fetģ-i kelām 

G313/1 benem ol kaʿbe-i maķŝūda varup nūr gören / yaʿní ķapuŋda seni ģüsnüŋe maġrūr gören 

G329/1 şehrümüz meh-rūleriyle ʿıyş ü ʿişret eylerin / yaʿní ol gün yüzlüye iţhār-ı ķudret eylerin 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

yaŋlış müsevvede [1] hatalı müsvedde. 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

 yanmaķ [10] 

1. ateşle tutuşmak, kül olmak║ çekilen sıkıntı ve ızdırapla olgunlaşmak. 

G305/4 bir yalıñ yüzlü göricek cān atar pür-şevḳ olup / yanmaġı pervāneden ögren göñül pervāneden 

G400/4 lāyıḳ-ı bezm-i viṣāl olmaḳ dilerseñ ʿāşıḳ ol / āteş-i sūzāna gir yan dḭde-i giryān ile   

G145/2 yanmayınca niçe yıl ʿāşıḳ olan şemʿ gibi / kendüyi ṣoḥbet-i cānāna sezāvār idimez   

K20/9 tevāżuʿ itme edānḭye nār-ı ġayretde yan / bu ḳāl olan sözi ḥāl eyle daḫı ḥayrān ḳal  

G186/1 ḫusrevā derd ü ġamuñla yane gelmişlerdenüz / derdmendüz ḳapuña dermāne gelmişlerdenüz 

G234/5 nār-ı ʿışḳa yanalum nūr olalum ey yaḥyā / idelüm şemʿ gibi cān gözini rūşen gel 

2. ısı ve ışık verir durumda olmak║parlamak. 

G431/2 ŝanasın bir şemʿ-i kāfūrí durur par par yanar / şol sehí-ķaddüŋ ki başında külāh-ı zerd ola 

3. hararetlenmek, yanıp tutuşmak 

G256/2 ṭutışup cismi yanar ʿāşıḳ-ı dil-ḫaste gibi / gördi ḥammām seni çünki işi oldı temam 

4. yakılmak. 
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M39/IV/1 her dilde yandı ʿışķuŋ ile tāze tāze dāġ / her ĥānede uyandı bu şevķ ile biŋ çerāġ 

5. çok üzülmek, yas tutmak. 

G12/4 ey dāġ-ı sḭne ḳara geyin üstüme dögin / ey şemʿ öldügüm gice ḳan aġla yan bana 

yanup yaķılmaķ [5] yanıp yakılmak. 

1.1. ağlayıp sızlamak, şikâyet etmek, dert yanmak. 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

G149/3 kime yanam yaķılam her gice tā ŝubģa degin / şemʿ-i ruģsārı ile rūşen idi ŝoģbetümüz 

1.1.1. şikâyet etmek, dert yanmak║delice âşık olmak, aşk ateşiyle yanıp kavrulmak. 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

1.2. delice âşık olmak, aşk ateşiyle yanıp kavrulmak. 

M1/III/7 el-ģamdüli‟llāh ķāl oldı ķalbüm / ʿışķ āteşinde yandum yaķıldum 

 yap yap [4]  

1. yavaş yavaş, günden güne. 

G504/4 nihāl-i ķaddüŋi pírüm eger bād-ı fenā yap yap / meger šop-ı ģayātı çalmaġa ister bu çevgān hey 

G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

1.1. yavaş yavaş, usul usul, günden güne║yap(sın)! yap(sın)! 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

2. yap! yap!║yavaş yavaş, usul usul. 

Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

 yapılmaķ [4] 

1. inşa edilmek. 

M6/II/1 öŋinde olmaġa ser-cümle bu temāşālar / yapıldı şāh-ı cihāna makām-ı aʿlālar 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

G117/2 başlandı çünki ķaŝr-ı maģabbet yapılmaġa / ferhādı šaşa ĥusrevi šopraġa ŝaldılar 

2. kapanmak, örtülmek, mühürlenmek. 

K6/25 yapıldı ʿayn-ı ʿadū gibi bāb-ı mey-ĥāne / açıldı kaʿbe-i ķalb-i vücūd-ı rūģāní 

G209/1 derdā ki yıķdı göŋlüm evin leşker-i firāķ / yapıldı bāb-ı vuŝlat açıldı der-i firāķ 

G460/2 yapılmış idi der-i ġam ʿadū dehānı gibi / açılmış idi gül-i bāġ-ı dost ĥurrem idi 

 yapraķ [7]  

1. bitkilerin bir ucundan köke ya da dala bağlı, düz ve yassı, genellikle yeşil renkte olan kısımları. 
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K7/34 nūrdan yapraġıdur ŝanki nihāl-i bedenüŋ / āyet-i raģmet olan ĥašš-ı sefídün eśeri 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 

2. çiçeklerde tacı oluşturan, çoğunlukla parlak renkli kısımlar. 

G297/6 šaġlarda ŝanki yapraġı dökilmiş lāledür / ʿışķ-ı leylí ile mecnūn-ı żaʿíf ü nā-tüvān 

3. sancak ve yelken gibi parçaları birbirine eklenerek dikilen şeylerin her bir parçası. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K33/20 nā-gehān bād-ı ĥazān gelse eger yapraķdan / šaġıdur cümle šonanmasını ezhār-ı çemen 

 yapmaķ [13] 

1. inşa etmek. 

K9/3 nücūm ŝanma temāşā içün bütün ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr ü eyvānı 

M6/II/6 nücūm ŝanma temāşā içün ķamu ʿālem / felekler üzre çıķup yapdı ķaŝr-ı zíbālar 

G161/1 bāde-nūşān gibi šoġru yolumuzdan ŝapmazuz / ʿavn-i firʿavn ile şeddādí binālar yapmazuz 

G201/3 bu siyāsetgāh-ı ʿışķ içinde ķulle-i ķāfa bedel / bir binā yapdı ser-i ʿuşşāķdan bennā-yı ʿışķ 

1.1. inşa etmek║(dünyaya) bağlanmak. 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

G432/3 dāʾimā šopraġ ile oynama ešfāl gibi / yapma ol ķaŝr-ı bülendi ki saŋa ģāyil ola 

2. inşa ettirmek. 

M47/3 ʿayndan ķašʿ-ı naţar aʿţam olupdur tāríĥ / yapdı bu menzili iģsān ile şāh-ı ģaremeyn 

K31/1 ķurıda yaşda yoldaşlıķ idüp ĥıżr-āsā / yapdı bir köpri şāša ģażret-i ķāsım paşa 

3. kapatmak, örtmek, mühürlemek. 

K28/17 ʿālemi lušfıyla iģyā itdi mānend-i behār / açdı ʿadli ķapusını yapdı bāb-ı rüşveti 

G161/5 yaķamuz çāk olduġını isterüz yaģyā gibi / mest-i ʿışķ olduķ maģabbet ķapusını yapmazuz 

4. çevirmek, dönüştürmek. 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

5. imal etmek. 

G326/2 bir rind-i mey-peresti imāmü‟l-hümām ider / cām-ı cihān-nümāyı yapanlar türābdan 

6. (cuma namazına ve cuma selamlığına) iştirak etmek. 

K6/20 hezār cumʿa yapup oldı cāmiʿü‟l-ĥayrāt / cihāna šoldı güneş gibi ĥayr ü iģsānı 

 yapraķlanmaķ [1] yapraklarla bezenmek. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 
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 yār [158]  

1. sevgili, yâr, dilber. 

K27/29 yaģyā götürmez anı ki ʿuşşāķa öykinüp / nāzüklik eyleyüp ezile yāre her zemān 

M4/IV/1 bir yār sev ki ģüsni anuŋ pāydār ola / aŋa ķul ol ki salšanatı ber-ķarār ola 

M17/V/1 maģabbet ehline yārüŋ cefāsı imtiģānıdur / ölümlü ʿāşıķa cevr oķları devlet nişānıdur 

M20/I/4 şāhín baķışlu yārümi rūģ-ı revānumı 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler öcümüz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

M27/III/1 niçe nev-rūz olur bir gün baŋa vaŝl-ı ģabíb olmaz / niçe beyrām olur yārüŋ elin öpmek naŝíb olmaz 

M27/IV/1 uyup ol yār nā-dāna gider gün gibi seyrāna / delü göŋlüm gibi anuŋ hemíşe meyli yabana 

M30/II/1 ŝıdı ʿāşıķlarınuŋ göŋli gibi ʿahdini yār / šurmadı ķavl ü ķarārına diríġā dil-dār 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M33/III/1 aġladur her dem göz açdurmaz bu bārān-ı belā / kime baķsun yāre baķan gözlerüm yā rabbenā 

M33/IV/1 bir zemān dívāne göŋlüm söyleşürdi yār ile / ģasretinden söyleşür şimdi der ü dívār ile 

M44/V/1 ʿāşıķın ķadrini bilmez yār imişsin sevdügüm / bí-vefā didüklerince var imişsin sevdügüm 

M49/5 cevr ider ol yār baŋa hey meded allāh / n‟eyleyeyin āh 

Ş1/19 müʾeźźin her ķaçan kim ide ķāmet / ŝanuram ķalķup itdüm yāre ģörmet 

Ş1/143 bu göŋlüm kaʿbesin yıķmasun ol yār / degüldür adına anuŋ sezā-vār 

Ş1/153 tevāżuʿla selāmın kesmez ol yār / n‟ola ʿāşıķ-perest olursa her bār 

Ş1/178 şerāb-ı nāzdan mest olmış ol yār / cihān ʿaynına gelmez begligi var 

Ş2/125 baŋa itdügini yārinde bulsun / göreyin anı göŋleksüz ķoculsun 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

Ş2/204 süvār olsa semend-i nāza ol yār / öŋince begler olur ġāşiyedār 

Ş2/217 ʿalídür biri šaķyecidür ol yār / işinüŋ şimdi baş üzre yiri var 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

Ş2/228 maķām-ı cemʿde nāz ile ol yār / ŝalāsın irgürür ʿuşşāķa her bār 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

Ş2/273 ele alup raķíbüŋ göŋlin ol yār / idermiş her zemān ķalb ile bāzār 

G1/8 ķara ķaşı gibi yārüŋ beyāża çıķdı ebyātum / müsellemlik berātına olupdur her biri šuġrā 

G3/7 ŝaķın ey yaģyā ŝaķın yāre vefāsuzdur dime / ʿāşıķ itdügi büyük iģsān degül midür saŋa 

G8/1 nāzüklik ile olmaķ içün yāre āşinā / oldum raķíbe bende vü aġyāre āşinā 

G8/2 varmaz dilüm ki gördügüme yāri medģ idem / elvara ʿāşıķ olup ola vara āşinā 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

G11/4 ayru düşdüm yārdan ayruķsı ģālüm var benüm / bilmezem yā rab ne virdi alımaz fürķat baŋa 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 
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G19/5 yalvarup yāre devā ķıl dil-i bímāra didüm / ol šabíb-i dil ü cān lušf ile didi ĥoş ola 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb 

G50/6 cihānda yār ile yār ol neŋe yarar aġyār / ve le‟l-kerímü baĥílün ve le‟l-ģasūdu yesūd 

G57/2 ĥālí degüldür āyine-i dídeden müdām / yārüŋ vücūdı kaʿbesinüŋ bir bilāli var 

G62/1 n‟ola ben ķurdı seversem ķanı anuŋ gibi yār / seveni öldürür ol ķoyun ala gözlü nigār 

G67/4 ķaşı ile gözi yeter yārüŋ / ķılmaġa yir ü gögi zír ü zeber 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

G74/2 atını yārüŋ ŝabāya beŋzedür ehl-i naţar / kim anuŋ öŋince ʿāşıķlar ġubār olup gider 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 

G79/5 yār dídārını ey yaģyā gören ʿayne‟l-yaķín / naķş-ı aġyārı göŋül āyínesinden dūr ider 

G83/5 ķaçurdum elden ol şāhín baķışlu yāri ey yaģyā / anuŋçün vādí-i ġamda işüm feryād ü efġāndur 

G84/5 būse içün cān virüp cān almada ģayrānsın / yāre ey yaģyā bilürsin ĥaylíce ibrāmdur 

G85/5 yār iştihār-ı kāźibe bulmış vefā ile / şād ol göŋül aŋa ki ilüŋ aġzı fāldür 

G91/7 dün gice ĥayra girüp öldürmek isterdi beni / öldüren yaģyāyı her gün yārinüŋ ihmālidür 

G93/1 yārdan seng-i cefālar kim baŋa šoġru gelür / illerüŋ ķand ü nebātinden baŋa šatlu gelür 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

G100/4 eyā mest-i ilāhí ʿārdan ʿārí olagör kim / senüŋle yār arasında ģicāb olan ģicābuŋdur 

G101/4 yār bezminde beni ĥayr ile yād eyleyici / nāme-i şiʿrüm ile ŝafģa-i dívānumdur 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

G107/8 ŝoģbetde görmese gözümüz yāri bir nefes / yaģyā tehí ŝurāģí gibi ķanumuz ķurur 

G126/4 ʿāşıķ-ı bí-şümār ile yāri gören ŝafā sürer / bezm-i eleste varduġın ādem olan aŋa gelür 

G130/1 güzel bilmek dilerseŋ yāri bir ʿāşıķ geçenden ŝor / cemāl-i muŝšafāyı ģażret-i veyse‟l-ķarenden ŝor 

G133/3 āh kim yār ise hercāyí viŝāl ise muģāl / derd ise šūl ü dırāz ü ʿömr ise ġāyet ķaŝír 

G136/1 dostlar ĥandān ü baĥtüm yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen faķír 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G147/3 yār elinden iŋiler ney gibi yanar yaķılur / biz bu ʿāşıķlar alayını neyistān bilürüz 

G147/4 yāri cān gülşenine belki cinān gülşenine / šoġrısın mı diyelüm serv-i ĥırāmān bilürüz 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

G162/5 kendü lušfından ķadem-rencíde itmezse eger / yāre teʾśír itmez ey yaģyā bizüm iķdāmumuz 

G514/1 cānumuŋ cānısın ey mülk-i cihānuŋ ĥūbı / yārümüŋ sevgülisi sevdügümüŋ maģbūbı 

G515/2 her zemān göŋli murādınca olurdum yārüŋ / vāķıf-ı rāz-ı nihān eylese allāh beni 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

G178/5 yār olmayınca evlerinüŋ resmi fi‟l-meśel / şatrenc evlerine döner ŝanki şāhsuz 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 



1710 
 

G180/4 ŝūretā yār işiginde mūr-ı maţlūmuz velí / maʿníde erbāb-ı ʿirfānuŋ ʿaţímü‟ş-şānıyuz 

G192/5 hilāl ise ayuŋ on dördi oldı ey yaģyā / maģabbet idene yārüŋ ķuŝūrı olmaz imiş 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

G210/5 yāre ey yaģyā bu şiʿrüm oķınurken dün ŝabāģ / tíġ-i āhum naţm-ı pervíni felekde kıldı ģakk 

G216/1 ey ecel alma bugün cānını ben bímāruŋ / bir iki gün çekeyin bār-ı cefāsın yārüŋ 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G225/5 yaruŋa ʿayn-ı šamaʿla baķma ey yaģyā ŝaķın / pādişāhına elif gibi ķulı šoġru gerek 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G228/2 geçdi ʿömrüm ĥāk-i pāyına mülāķat olmadın / yār ile bārí mezārum çevresin seyrān idüŋ 

G241/5 yāre ey yaģyā bu beş beytüm durur dest-i duʿā / al vālā dest-māl oldı aŋa rengín ĥayāl 

G248/2 biŋ kez işitsem girü bir daĥı ŝormaġ isterem / yārüŋ aġzından rivāyet olsa baŋa bir kelām 

G248/5 mā-hüve‟l-maķŝūd olan şiʿrümden ey yaģyā benüm / ģālümi ʿarż eylemekdür yāre bāķí ve‟s-selām 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

G252/2 sínemdeki eliflerüŋ ucında dāġlar / yārüŋ ķaranfüline müşābih olur müdām 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

G265/5 begligüm var cihānda ey yaģyā / yār işiginde bir gedā oldum 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

G283/4 aŋlanur mestāne-i cām-ı maģabbet olduġum / yār elinden yaķasın çāk itdi dívānum benüm 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

G305/7 yārdan bir būse cerr eyler didi yaģyā göŋül / bilmiş ol uŝlu ĥaberdür bu dil-i dívāneden 

G312/5 kimseler yaģyā gibi dünyāda ĥoşnūd olımaz / bir vefāsuz yārdan bir düşmen-i bed-ĥˇāhdan 

G315/4 ādeme rūz-ı ķıyāmet olur ol cumʿa güni / yār aġyār ile cemʿ ola períşān olasın 

G315/6 ʿālem oldur ki ara yirde bürūdet var iken / varasın yalvarasın yāre ke-mā-kān olasın 

G315/7 elem oldur ki ķażā ile yanında yārüŋ / bir ĥašā söyleyesin ŝoŋra peşímān olasın 

G318/4 öldügüm işide şāyed ki ŝafālar süre yār / ey müʾeźźin ölicek baŋa ŝalā eyleyesin 

G321/4 aġlamaġ ile sevdügümi yāre šuyurduŋ / ey díde-i ġam-díde baŋa ʿayn-ı żararsın 

G321/5 yaģyā n‟ola olursa sözüŋ inceden ince / yārüŋ beli vaŝfında ķılı ķırķ yararsın 

G327/1 ʿālem oldur ki gele yār otura sen šurasın / ʿabd-i memlūki gibi ķarşuda el ķavşurasın 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

G331/1 ģālüme raģm eyleyen derdüme dermān ķılmasun / yārdan ġayri gözüm yaşını kimse silmesün 



1711 
 

G335/2 baķmaġa anuŋ cemāline behāne isterüz / yār lušfından bize bir ĥoş ģikāyet eylesün 

G341/5 cān-ı şírín acısın šuymazdum ey yaģyā eger / yāri görsem çıķmaduķ cāndan ümídüm var iken 

G343/7 ĥıdmet itsün yāre ey yaģyā güzel dellākler / şāne gibi kākül-i dil-dāra yād el girmesün 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

G346/3 yāre āvāz-ı ģazínüm ola kim kār eyleye / perde-i ʿuşşāķda dil-keş nevālar eylerin 

G347/1 ĥasteyem yār gelürse aŋa taʿţím ideyin / bir selāmına anuŋ cānumı teslím ideyin 

G347/5 diŋle yaģyā beni tek göŋli ĥoş olsun yārüŋ / ķarşu geldükçe raķíb-i sege tekrím ideyin 

G361/4 saŋa ser-keşlik iden maģbūbı maʿşūķ eyleme / bārí dünyāda severseŋ bir mülāyim yārı sev 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

G368/3 kimseyi nāle vü efġānum uyutmaz hergiz / ķorķum oldur ki o yāri görseler rüʾyāda 

G374/5 düşeyin pāyine yārüŋ varayın ey yaģyā / elini ala bu üftādesinüŋ elvara 

G377/4 yāre mestāne varan şevķ ile dívāne gelür / ʿışķ odur ādemi mest ilte melāmet getüre 

G382/1 yār ile nār-ı sefer bir ĥoşça seyrāndur bize / yaʿní ibrāhím ile āteş gülistāndur bize 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 

G391/2 vefāsından bize seng-i cefāsı ĥoş gelür yārüŋ / belā eglence olurmış cihānda cān-ı muʿtāda 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

G400/6 yār yanında vücūdı olmayan bí-çāreler / ney gibi kendin belürdür nāle vü efġān ile 

G401/5 gūyā ki ŝuya ķonmış iki tāze ġoncedür / yārüŋ öŋince iki gözüm šolu ķan ile 

G402/1 çoķdan ölürdüm anuŋ vaŝlı temennāsı ile / oyalar yār beni vaʿde-i ferdāsı ile 

G402/5 yār alup gide mi ĥānesine yaģyāyı / cennete girmeye ol ʿāşıķ-ı şeydāsı ile 

G404/2 ʿāşıķ odur ki ʿāşıķ ide yāri kendüye / gördükçe nāz ü şíve ide māh ü sāl ile 

G407/1 kaʿbe ģaķķı nūr ine ķabrümde ol ān üstüme / yār atından inüp oķursa ķurʾān üstüme 

G410/2 umarın sūz ü niyāzum yāre teʾśír eyleye / cān ü dilden çoķ niyāz itdüm bugün allāhuma 

G410/5 göŋli olmışdur baŋa yārüŋ vefālar itmege / ģaķdan ilhām oldı ey yaģyā dil-i āgāhuma 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

G424/2 aldı ayaġum ʿışķ eli derd ü belāyem ģāŝılı / hem kendüme hem yārüme hem cümle-i yārānuma 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

G435/2 sevmezin ol ʿāşıķı her yirde ġılzet eyleyüp / yārini seyrān iderken ʿāleme seyrān ola 

G437/5 dest-būs itdüm uyurken furŝat el virdi baŋa / öpmez imiş yār elin āl itmeyen ģınnā gibi 

G437/7 ʿāşıķ oldur ki yolında eyleyüp cānın sebíl / yāre ķurbān olmaġa cānlar vire yaģyā gibi 

G453/1 āhum geçen gice baŋa bir rūzgār idi / yārüŋ maģallesinde vücūdum ġubār idi 

G453/2 āyíne gibi gözde göŋülde olan hemān / ol ķara gözlü yār idi ol ġamzekār idi 

G453/3 unıtdum ol güni ki beni aŋmaz idi yār / derdüm hezār idi elemüm bí-şümār idi 

G458/5 nāmesi yārüŋ eli gölgesidür ey yaģyā / göricek cān ü göŋül diŋlenüp ārām itdi 

G459/2 šāliʿüm šāliʿ degüldür yār ise bir bí-vefā / ġam nihāyet bulmadı hicrāna pāyān olmadı 



1712 
 

G459/5 ġamdan inceldi vücūdum bir ĥayāl oldı velí / girmege göŋline yārüŋ híç imkān olmadı 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

G465/2 ŝoģbetinde māniʿ olmaz keśret-i yārān aŋa / ʿāşıķuŋ yār ile olınca nihāní vaģdeti 

G475/2 bir himmet eyleŋ ola ki ģammāma gire yār / ey başı ķaba yalıŋ ayaķ rūm erenleri 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

G478/4 hemíşe ʿāşıķ-ı dívāneler kūyında cānānuŋ / šuyūr-ı cennete teşbíh ider yār atduġı šaşı 

G483/5 nušķum šutılsa ʿışķ ile sūsen gibi n‟ola / gül yüzlü yāre söyleyimez mübtelā dili 

G487/4 delü göŋlüm kimüŋle eglensün / ne ĥoş eglendi yār gelmez mi 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

G494/1 bileli sevdügümi šaşa šutar yār beni / aŋa şādem ki diríġ itmez elinden geleni 

G494/4 nāleden ġayri kimüm var bu cihān içre benüm / gāh gāh aŋdura unıtmış iken yāre beni 

G506/7 bi-ģamdi‟llāh delü göŋline girdi yāri yaģyānuŋ / maģabbet ķapusını açalı çāk-i giríbānı 

G510/3 bildüm ki belālar görinür çeşmüme ey dil / yār ile iken çünki raķíb irdi segirdi 

yār-ı aġyār olmaķ <MÇ‟de “yār aġyār olmaķ”> [1] ellere yar olmak. 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār-ı aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

yār-i ʿālí-şān [2] şanı yüce sevgili/dost║tepeden bakan, mağrur sevgili. 

G219/2 yā ilāhí gözi yaşı ģaķķı içün ʿāşıķuŋ / yārini eyle mülāyim yār-i ʿālí-şānumuŋ 

G232/2 sāyeveş üftādesinüŋ ģaddi vü pāyānı yoķ / gün gibi ʿunvānı vardur yār-i ʿālí-şānumuŋ 

yār-i bāde-keş [1] şarap içen sevgili, bekri sevgili. 

G190/2 mey gibi gözüme getürüp ķanlu yaşumı / nā-sāzlarla içmesün ol yār-i bāde-keş 

yār-i be-nām [2] dillere destan sevgili. 

Ş1/69 çü oldı baŋa böyle iltiyāmı / hemān ol laģţa ol yār-i be-nāmı 

G309/4 ġaríb olduġum içün adumı aŋmaġa ʿār eyler / bu istiġnālar umılmazdı ol yār-i be-nāmumdan 

yār-i bí-vefā [1] vefasız sevgili, gaddar sevgili. 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

yār-i cefākār [1] çok cefa çektiren sevgili, zalim sevgili. 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

yār-i çār-ebrū [2] dört kaşlı dilber║bıyıkları yeni terlemiş sevgili. 

G358/3 belā vü fürķat ü cevr ü cefāsı cāna minnetdür / göŋül eglencesi oldı baŋa bir yār-i çār-ebrū 

G489/4 eyledüŋ ey yār-i çār-ebrū belā-yı hecr ile / mübtelā vü bí-kes ü dívāne vü şeydā beni 

yār-i ġaddār [1] gaddar sevgili, zalim sevgili. 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 
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yār-i ġamzekār [1] gözünün ucuyla hışımlı bakışlar atan sevgili. 

K10/7 ehl-i şikārdan n‟ola ķaçsa ġazāleler / ʿāşıķlarına meyl ide mi yār-i ġamzekār 

yār-i güzín [1] seçkin sevgili, güzide sevgili. 

G348/2 vaʿde-i vaŝlı gibi cevr ü cefāyı unudup / girdi dün gice vefā źikrine ol yār-i güzín 

yār-i hercāyí [1] hercai sevgili; sözünden, kararlarından birden dönüveren, vefasız, uçarı sevgili. 

G383/6 gerekmez yār-i hercāyí gerekse āfitāb olsun / dil-i dívāneme eglence ol ķaşı hilāl olsa 

yār-i ķamer-fer [1] ay parçası dilber. 

Ş1/132 ģiŝār içinde ol yār-i ķamer-fer / felekde hāle içre māha beŋzer 

yār-i mülāyim [1] yumuşak huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, gönül okşayan sevgili. 

G454/3 görmedüm bir ʿāşıķı hecr ile maģzūn olmaya / ʿāleme bildüm ki bir yār-i mülāyim gelmedi 

yār-i müsellem [1] müsellem (=yeniçeri ocağının geri hizmetinde bulunan asker) dilber║herkesin 

(güzelliğini) ittifakla kabul ettiği dilber. 

G325/4 selāmından ġıdā-yı rūģ irişür cism-i ʿuşşāķa / seferden gelse bir mektūb ol yār-i müsellemden 

yār-i nūrāní [1] nurlu, ışık saçan sevgili. 

G506/5 cihāna gelmedi gelmez güneş gibi saŋa beŋzer / göŋüller ĥānesin pür-şevķ ider bir yār-i nūrāní 

yār-i vefādār [2] hakikatli sevgili. 

G8/4 ʿārif odur ki ĥalķ anı bígāne aŋlaya / maĥfíce ola yār-i vefādāre āşinā 

G69/6 naţíri var mıdur bi‟llāhi ol yār-i vefādāruŋ / murād itse daĥi olmaz cefākār olmaġa ķādir 

yār-i ser-āmed [1] başta gelen dilber, dilberlerin önde geleni. 

Ş2/251 biri eyyūb-ı ensāríde aģmed / reʾís oġlıdur ol yār-i ser-āmed 

yār-i ţaríf [1] zarif sevgili║güzel, latif sevgili║işini bilen sevgili. 

G368/2 lušf ise ancaġ olur kim saŋa bir yār-i ţaríf / ĥalķ arasında cefā ide vefā tenhāda 

yārsuz [1] sevgiliden mahrum kalmış. 

G147/5 zinde ķıl aduŋı yaģyā gibi cānuŋ var ise / yārsuz ʿāşıķı bí-ģālet ü bí-cān bilürüz 

yār-i kām-bín ü kām-yāb [1] murada eren ve erdiren sevgili. 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

yār-i nāzük [1] nazik, ölçülü, mülayim dilber. 

Ş2/166 biri bir yār-i nāzük adı loķmān / ne ģikmetdür ki ķılmaz derde dermān 

yār-i perí-ruĥsār [1] peri yüzlü dilber. 

G361/3 sevme ol ĥūbı ki bilmez ʿāşıķınuŋ ķıymetin / ādemüŋ ķadrin bilür yār-i perí-ruĥsārı sev 
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yār-i pür-sitem [1] zalim dilber. 

Ş2/145 bıçaķcı-zāde bir zíbā ŝanemdür / cefā ķılıcı yār-i pür-sitemdür 

yār dídārı [1] sevgilinin cemali. 

M17/IV/2 yumılmayınca ten gözi açılmaz yār dídārı / śevābın ķaŝd idüp ķurtar belālardan bu bímārı 

2. yaver, yardımcı, yoldaş. 

M5/6 dostlar ĥandān ü šāliʿ yār ü devlet dest-gír / müddeʿí maģzūn ü aʿdā münhezim düşmen ģaķír 

M16/I/2 olmadı derd-i dilümden benüm āgāh meded / ʿaķl ise yār degül ʿömr ise kūtāh meded 

G447/7 yaģyāya ʿaķlı yār idi derdā ki ol daĥı / dil-dāra uydı gitdi dil-i nā-tüvān gibi 

3. aşina, dost, hemdem. 

M16/II/3 çāre yoķ kendümi dil-dāruma yār idimezin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

M32/V/1 biri birisine ʿāşıķ biri birisine yār / her birinüŋ niçe yaģyā gibi ölümlüsi var 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

G50/6 cihānda yār ile yār ol neŋe yarar aġyār / ve le‟l-kerímü baĥílün ve le‟l-ģasūdu yesūd 

yār-i erāźil olmaķ [1] çok rezil, bayağı kimselerle dostluk etmek. 

G176/1 kāʾinātuŋ ŝanʿat-i cehlinde kāmil olmazuz / hem-dem-i ehl-i hevā yār-i erāźil olmazuz 

yār-i ġār [2] mağara dostu, hicret sırasında Hazreti Muhammed ile birlikte mağarada bulunan 

Hazreti Ebubekir. 

K5/15 bu āb-ı raģmeti ben yār-i ġāra beŋzedürin / ki anuŋ ile şeref buldı ʿālem-i fāní 

1.1. mağara dostu║vefalı dost. 

G102/5 muģammed-i ʿarebínüŋ cemāli ģaķķı içün / maģabbetüm güneşi dilde yār-i ġārumdur 

yār-i muķaddem [1] kadim dost║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/I/6 buradur āĥir-i ʿömrinde cāy-i raģmet-ābādı / elifveş aģmed-i muĥtāra bir yār-i muķaddemdür 

yār-i muvāfıķ [3]  

1. kafa dengi dost. 

G15/5 ķarşular yaģyā seni görse kilāb-ı kūy-i dost / ĥaylí ikrām eyler ol yār-i muvāfıķlar saŋa 

2. münasip sevgili. 

M44/III/1 aġladuġum bu ki bir yār-i muvāfıķ bulmadum / ʿāşıķ olalı saŋa ʿālemde bir gün gülmedüm 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

yār olmaķ [6] 

1. dost olmak ve yakın olmak. 
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K11/23 pür-ĥašādur ʿayn-ı ʿiŝyān ile rāy-ı rāfıżí / çār yārı sevmeyen sünníye híç olur mı yār 

G352/3 münkir bize yār olmadı ʿışķa giriftār olmadı / bizden ĥaberdār olmadı inkārumuz iķrār iken 

G355/1 ʿibādet ehline yār ol ʿabāsından fenā gelsün / serāy-ı ķalbüŋe sırr-i sürūr-ı evliyā gelsün 

2. sevgili olmak║yâr olmak. 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

G10/4 nice ārām ideyin olmadı ibrām ile rām / yār ola ŝanur idüm yār-i cefākārı baŋa 

3. yardımcı olmak. 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

G50/6 cihānda yār ile yār ol neŋe yarar aġyār / ve le‟l-kerímü baĥílün ve le‟l-ģasūdu yesūd 

 yara [2] vücutta bir darbe sonucunda açılan kesik, yarık, delik. 

M3/III/4 berķ ururdı ŝanasın šūr-ı niyāz içinde nūr / yarasından kim dem-i gül-gūnı olurdı ʿıyān 

G513/5 yāre derd-i dili şerģ itmege şimdi yaģyā / yaramuŋ aġzına dildür ŝanasın peykānı 

 yaradılmaķ daha önce var olmayan bir şey ortaya konulmak, halkedilmek, yaratılmak. 

yaradılmamışa döndürmek [1] hiç var olmamışçasına, bütünüyle yok etmek; izini dahi 

bırakmamak. 

K16/18 yaradılmamışa döndürdi cümle tārümār itdi / diyār-ı egriye šoġrulduġı gibi tatar ĥānı 

 yaramaķ [2] yarar sağlamak, faydalı olmak║işine gelmek. 

M5/II/1 kimine yarar kimine yaramaz ģākim olan / böyledür böyle bu ģāl ile geçer devr-i zemān 

 yaramazlıķ [1] kemlik, kötülük, fitne fesat, yaramaz iş, habislik. 

M9/III/7 her ne deŋlü yaramazlıķ var ise anda idi / iki ayaġı çuķurda bir eli ķanda idi 

 yārān [12] “yār”in çoğulu; dostlar. 

M21/II/2 cennete gül-gūní cāmeyle gider yārānumuz / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

M30/V/1 beni yaģyā gibi yārāna temāşā ķıldı / derd-i ʿışķıyla be-nām eyledi şeydā ķıldı 

M32/IV/1 niçe bir cevr ü cefā çekmegi ʿādet ideyin / niçe bir derdümi yārāna ģikāyet ideyin 

G55/3 iştiyāķum var kilāb-ı kūy-i dil-dāra benüm / ʿālem-i ġurbetde olur ādeme yārān leźíź 

G315/1 gūşe-i gülşen ola bir niçe yārān olasın / söylenen ķıŝŝa-i cānān ola giryān olasın 

G165/3 cānum ölmekden yacanmazdı benüm rūģum eger / gülmese bígāneler aġlaşmasa yārānumuz 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

G495/3 siz beni menʿ eylemeŋ derd ü ġam-ı cānāneden / degme derd ile kişi terk eylemez yārānını 

G504/1 yüri ten-perver olma māh-ı nev gibi müselmān hey / berí ol bār-ı miģnetden riyāżet eyle yārān hey 

G512/1 acısun deryā-yı ʿummān aġlasun yārān beni / gör nice derde giriftār eyledi loķmān beni 

Muk18/1 daʿvācuŋ bursaya gitdi sırriyā / eyleme yārān ile hergiz nizāʿ 
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1.1. dostlar║iyi gün dostları. 

K22/10 sebeb-i ʿizzet olan manŝıb imiş dünyāda / gitdi ol ālet-i hengāme šaġıldı yārān 

yārān olmaķ [2]  

1. birbiriyle yar olmak, dostluk etmek. 

G121/1 biri birini bulur maģbūblar yārān olur / biri birini sever hem bende hem sulšān olur 

2. yarenlik etmek. 

G344/2 hey yaban dívānesi ĥalķı üşürme başuŋa / māniʿ-i eşġāl-i mevlādur saŋa yārān olan 

 yarar [2] 

1. yaran, yarıcı║merdane, yiğit, civanmert. 

G374/3 bir yarar tāze cüvāndur başumı yarsa ne var / bu cerāģatle göŋül rāģat olur bir pāre 

K29/23 iki oġlum var benüm ehl-i kemāl ü dín-dār / ģıddeti bí-ģad yarar mānend-i şemşír-i ģadíd 

2. muvafık, sezavar; 3. bahadır, şecaatli, yiğit. 

yarar yoldaş [1] (Hazreti Muhammed‟in) liyakatli ve kahraman yoldaşı║Eyyûb-ı Ensârî. 

M2/II/6 yarar yoldaşıdur faĥr-i cihānuŋ tíġ-i ķudretdür / ricāle mürşid-i mevlā olan insān-ı kāmildür  

 yaraşmaķ [25] yakışmak, lâyık ve münasip olmak, uygun gelmek. 

K1/48 şāhā başuŋa gey yaraşur tāc-ı le-ʿamrük / levlāke lemā ķāmetüŋe ĥilʿat-i zíbā 

K10/42 bu silk-i naţmı ģażrete irgürdügi bu kim / gūşında şehlerüŋ yaraşur dürr-i şāh-vār 

K16/10 ney-i níze yaraşur gün gibi merdān-ı ĥūn-ríze / anuŋla ehl-i küfrüŋ söyinür ķandílveş cānı 

K17/32 yaraşur ʿayn-ı ʿināyetle naţargāh eyleseŋ / oldı yaģyā gibi çünkim bende-i çāker livā 

K18/8 yaraşur gülşen-i ģüsninde iki ebrūler / bād-ı raģmetden egilmiş ŝanasın iki nihāl 

M12/III/1 dest-i ʿaķl irmez anuŋ kem himmet-i bālāsına / hem-dem olmaķ yaraşur sulšān-ı bí-hemtāsına 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

Ş1/162 siyeh cāme yaraşur aŋa gūyā / güneşdür oldı mirʾāt içre peydā 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

G55/4 yāre ķarşu aġlaşursa yaraşur üftādeler / vaķt-i gülde cān-ı insāna gelür bārān leźíź 

G83/2 başuŋa altun üsküf gey yaraşur ey hilāl-ebrū / gümiş serv üstine ķonmış ŝanasın māh-ı tābāndur 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

G133/5 pādişehsin yaraşur birķaç vezír olsa saŋa / híç ola mı hem-nişínüŋ ola ancaķ ben faķír 

G205/2 olmasun ġırre ģüsnine ol māh / yaraşur gerçi aŋa ġarrālıķ 

G212/1 bí-vefālıķda felekler gibi oldı ol melek / her gice geyse yaraşur aŋa altunlu benek 
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G257/5 yaraşur gün gibi ģüsn ile kemāle irse / çü ŝalāģıyyet ile ķıldı elif ķaddini lām 

G278/4 baŋa yaraşur sālik-i rāh-ı ʿadem olsam / yārüŋ deheni źikri durur vird-i lisānum 

G411/4 ʿāleme gūyā šulūʿ eyler şafaķdan āfitāb / yaraşur gül-gūní cāme ol gül-i ĥandānuma 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G448/4 źāt-i pākine maģāsinler yaraşmış gün gibi / nūra ġarķ itmiş anı berg-i dıraĥt-i heyʾeti 

G461/5 şafāķ içindeki ĥurşíde dönersin gūyā / ŝanemā gey yaraşur ķāmetüŋe gül-gūní 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

G494/2 ne geyerse yaraşur ol gül-i raʿnā geysün / gāh gül-gūní ķabā gāh libās-ı çemení 

 yaraşuķ [1] liyakatli, muvafık║yakışıklı. 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

 yaratmaķ, yaradmaķ [4] yoktan var etmek, örneksiz olarak vücuda getirmek, halketmek. 

Ş2/12 yaradur ķašreden bir ŝūret-i ĥūb / ķamer-fer ʿārıżı gül-reng maģbūb 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

G213/5 minnet ol mennāna ey yaģyā kemāl-i lušf ile / dostlıġına yaratmışdur cihānı aģmedüŋ 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

 yardım kendi imkânlarını ve gücünü bir başkasının menfaatine kullanma. 

yardım eylemek [1] yardım etmek, gücünü bir başkasının menfaatine kullanmak, işbirliği etmek, 

arkalık etmek. 

G4/5 bí-günāh öldürmege ķaŝd itse yaģyāyı ģabíb / yardım eyler yan baŝar şemşír-i bürrānı aŋa 

 yardımcı [1] yardım eden, destekleyen, medetkâr. 

M21/V/1 yārumuz ĥıżr-i nebí yardımcımuz allāhdur / şāhumuz sulšān selím ibn-i süleymān şāhdur 

 yāren [1] dost, arkadaş. 

M1/III/4 dínüm çerāġın çekdüm hevādan / yārenlerümden bir bir kesildüm 

 yarılmaķ [1] üstünde yarık açılmak. 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

 yarın bugünden sonraki gün; gelecek, ferda; mahşer günü. 

yarın gice [6] yarın gece. 

G367/1 taŋrı cānum almaz ise dil-berā yarın gice / cān ü başı ideyin saŋa fedā yarın gice 

G367/2 muntażırdur saŋa ķarşu çıķmaġa cānum benüm / gel begüm gel bende-ĥāneŋden yaŋa yarın gice 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

G367/4 ey göŋül bu gice çaķ bir yılca gelmez mi saŋa / gelmege ʿahd eylese ol bí-vefā yarın gice 

G367/5 kendü lušfından gelüp yaģyāyı iģyā eylesün / ol kerem kānı mesíģ-i cān-fezā yarın gice 
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yarına irmek [1] yarına ermek, sabaha çıkmak, bir gün daha yaşamak. 

G509/5 yarına irecegini anuŋ allāh bilür / ne ʿaceb ģāldedür derd ile yaģyā şimdi 

yarınki gün [2] 

1. yakın bir zamanda. 

M3/II/7 ben faķíre çār yār-ı bā-ŝafā ile didi / sen bize gelseŋ gerek yarınki gün ey şehriyar 

2. mahşer günü. 

G367/3 ģāŝılı senden şikāyet eylerin yarınki gün / gelmez iseŋ ey sehí-ķāmet baŋa yarın gice 

 yarıcı [1] yardımcı, şefaatçi. 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

yarıcuŋ allāh [2] “yardımcın Allah olsun”; “Allah yardımcın olsun.” 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

Ş2/207 olaldan gün gibi ģüsn iline şāh / bütün dünyā didi yarıcuŋ allāh 

 yārí yardım, yarlık. 

yārí ķılmaķ [1] yar ve yardımcı olmak. 

G10/1 ġarażum bu ki muŝāģib idinem yāri baŋa / vāy eger ķılmaz ise ģażret-i ģaķ yārí baŋa 

yara yara [1] yarıp yarıp, yararak. 

Ş2/63 fenā rezminde sínem yara yara / hevā bezminde oldum çār-pāre 

 yas [1] matem(i)║yay(ı). 

G56/1 tír-i hicrānından ölmiş niçe biŋ şeydāsı var / ķaralar geymiş kemān ebrūlerinüŋ yası var 

 yasaġ, yasaķ [2] bir işin yapılmasını engellemek için konmuş olan kanuni ya da kanun 

dışı engel. 

K6/24 şu cām-ı bāde ki bir āteş-i cehennem idi / yasaġı eyledi anı güneş gibi fāní 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

yasaġ itmek [1] yasak koymak, yasaklamak. 

K20/39 tehí ŝurāģí gibi fāŝıķuŋ ķurur ķanı / fesād ü fısķa yasaġ itse ol ĥuceste-ĥıŝāl 

yasaġ olmaķ [1] yasak konmak, yasak gelmek, yasaklanmak. 

Muk14/3 yasaġ oldı şehirde çeng ü nāye / meger şimden girü boynuz çalasın 

 yāsemen [5] sarmaşıkgillerden küçük, beyaz, çok güzel kokulu çiçekler açan bir ağaç ve 

bu ağacın çiçeği, yasemin. 

K11/4 yāsemen ehl-i tevāżuʿ ʿāşıķ-ı üftādedür / şevket ile oldı her serv-i sehí bir šoġru yār 
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G130/4 sülūki pírden ögren seni envāra ġarķ itsün / ŝorarsaŋ bu gülistānuŋ ŝafāsın yāsemenden ŝor 

G299/5 bir açılmış yāsemen şāĥıdur ey yaģyā ya ĥod / ŝarmaşup ķılmış ser-i serv-i revān üzre mekān 

G300/4 yāsemenden aķ libāsı rūz-ı şādídür aŋa / bu ķara çul bir şeb-i ġamdur faķíre her zemān 

G319/6 çünki dünyāda dü-tā ʿāşıķ-ı üftāde idüm / yāsemenlerle benüm ķabrümi tezyín idesin 

 yaş [30] gözyaşı. 

K19/14 yaşuŋ gibi seni başdan çıķarmasun āĥir / hevā-yı serv-i revān ü nigār-ı māh-cebín 

K29/8 görimez oldum refāhiyyet yüzini bir naţar / díde-i ġam-dídeme yaşum olur sedd-i sedíd 

K29/26 yaşı ırmaġı gibi ķurı yire sürinmesün / bende-zāduŋ āsitānuŋda murādından baʿíd 

K33/4 gözlerüŋ maġunası yaşuŋ ile šolsa gerek / şol zemān kim šoġa rūģuŋ güneşi maġribden 

M8/I/4 yalancınuŋ ķurı bühtānı buġz-ı pinhānı / aķıtdı yaşumızı yaķdı nār-ı hicrānı 

M14/IV/2 miģnet ile her ķızılbaşuŋ ķara baġrında baş / ĥāšırında ġam aġar šaġı gibi ʿaynında yaş 

M22/II/2 yüzüm üstine düşüp yaşum gibi bí-iĥtiyār / mācerā-yı ŝoģbet-i cānānı aŋdum aġladum 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M30/IV/1 ķanı ol dem ki var idi baŋa yārün naţarı / ķarşulardı anı gördükçe yaşum ķašreleri 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

G76/7 yaşum ey yaģyā benüm ķarşu varursa vechi var / pādişāh-ı devr-i ʿālem ĥˇāce-i ĥoş-hū gelür 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G107/3 gözden çıķardı aġlamaġ ile yaşum gibi / şimdi faķíri šaşa šutar görmeze urur 

G127/7 ol perí-rūyı görüp ʿaķlı gider yaģyānuŋ / göŋline āteş-i ģayret gözine yaş gelür 

G154/1 yaşum seyyāresin ol māh-rū bir ģabbeye almaz / yıķarsa göŋlümi biŋ kerre aŋa ĥāšırum ķalmaz 

G165/2 sürinürken yaşum ırmaġı gibi ķurı yire / baģr-i iģsānına irişdi dil-i sūzānumuz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G199/1 ʿāşıķ-ı dídār olup yaşum aķıtdum bāġ bāġ / eyledüm ey ģūr cennet gibi dünyādan ferāġ 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

G267/4 ģālümi mihrüŋ períşān eyledi encüm gibi / māh-i nevdür ķāmetüm yaşum śüreyyādur begüm 

G281/1 bu āhum ile yaşum bu nāle vü efġānum / cānāna beyān eyler aģvāl-i períşānum 

G281/5 yaşı gibi yaģyānuŋ ķarşuya çıķar cānı / nāz ile ķaçan gelseŋ ey ĥusrev-i ĥūbānum 

G331/3 cānuŋuz var ise ey üftādeler yaşum gibi / ol perí-símāya ķarşu ʿaķluŋuz šaġılmasun 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

1.1. gözyaşı║kişinin doğumundan itibaren geçen yılların sayı ile ifadesi. 
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M8/VII /5 enísi ġāyib erenler celísi ehl-i ŝafā / ziyāde ide yaşum gibi raģmetin mevlā 

yaş ile šolmaķ [1] yaşla dolmak; gözyaşı seli altında kalmak. 

M8/III/2 dögindi ķaldı hemān dāġ-ı ģasret ile nücūm / küyindi şām-ı firāķında šoldı yaş ile rūm 

yaş dökmek [1] gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

yaşı buluš gibi dökilmek [1] gözyaşları yağmur gibi akmak║şimşek çakar gibi parlayan kılıcın 

korkusundan ağlamak. 

K5/33 buluš gibi dökilür yaşı ʿayn-ı aʿdānuŋ / ġazā güninde ki berķ ura tíġi yalmanı 

yaşı deŋize dönmek [1] gözyaşları denize dönmek║çok ağlamak. 

K22/53 iʿtimād eyleme düşmen sözine sulšānum / ķurı bühtān ile yaşum deŋize döndi hemān 

yaşı ırmaġ olmaķ [1] yaşı ırmak olmak║çok ağlamak. 

G119/3 aradan çıķsun gözüm ʿayn-ı ģayāt ise daĥı / nāzenínüm ter düşer yaşum ķaçan ırmaġ olur 

yaşı seyl olmaķ [1] yaşı sel olmak║çok ağlamak. 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

yaşı ziyāde olmaķ [1] yaşı artmak║çok ağlamak, daha da fazla ağlamak║yaş almak, ömrü 

uzamak. 

G370/4 ģikmet nedür šabíbüm ölmege cān virürken / dídāruŋı görince yaşum olur ziyāde 

yaşını seyl itmek [1] gözyaşını sel etmek║çok ağlamak, çok gözyaşı dökmek. 

M7/VI/5 seyl itdi yaşını nitekim ebr-i nev-behār / şāh-ı zemāne bir yaŋa ķulları bir yaŋa 

 yaşamaķ [2] ömür sürmek. 

G105/1 ey mürşid-i kāmil bu ne sırdur baŋa bildür / biŋ yıl yaşamaķ ādeme bir günce degüldür 

G432/1 pír-i nā-bāliġ odur kim yaşaya cāhil ola / pend-i pírānı ķabūl itmeye nā-ķābil ola 

 yataķ [1] yatak║aslan ini║(Güneş için) doğu ufku. 

K9/5 çalındı her yaŋadan kūs-i ĥusrevāníler / beliŋledi yataġından sipihrüŋ arslanı 

 yatmaķ [10] 

1. yatay bir şekilde durmak. 

M6/III/2 simāš içinde kesük yatur idi nān-ı sefíd / benān-ı muʿciz ile ŝanki oldı bedr dü-ním 

2. (akarsu için) yatağı içinde akmak. 

G6/1 yaraşur mıŝr-ı cemālüŋde senüŋ māʾí ridā / iki şaķķ olmış yatur gūyā ki níl-i dil-küşā 

3. gece yatısına kalmak, misafir olmak. 
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G158/1 aĥşamlayup o meh-rū ben nā-tüvānda yatmaz / aŋa taʿaccüb itmeŋ dil-ber yabanda yatmaz 

G158/4 bir ĥūbdur ĥayālüŋ olmaz ġam-ı firāķı / göŋlüm evi šururken bir ĥānedānda yatmaz 

4. barınmak. 

G158/3 mürġ-ı hümāya beŋzer alçaġa māʾil olmaz / ol şāh-bāz-ı devlet bu āşiyānda yatmaz 

5. dingin/âtıl hâlde beklemek; dinmek. 

G158/5 cān virmeyince ʿāşıķ aġzı dili šutılmaz / bād-ı ŝabā-yı āhı baģr-i cihānda yatmaz 

G158/6 gördükçe ķāmetini artarsa šaŋ mı āhum / kim ŝarŝar-ı ķıyāmet āĥir zemānda yatmaz 

6. medfun olmak. 

M2/V/6 ʿalem gibi öŋine düşmiş aŝģābuŋ ġazā ķılmış / diyār-ı ġurbete gelmiş şehíd olmış yatur tenhā 

M15/V/2 adı güzel kendü güzel şāh-ı dín ü şāhidín / ey bu yirlerde yatan aŝģāb-ı ĥayrü‟l-mürselín 

G158/7 yaģyā ölüp gidince kūyı kilābı gibi / var iken āsitānı ġayri mekānda yatmaz 

yatduġı yir nūr ü uçmaġ olmaķ [1] yattığı yer nur, cennet olmak; kabri cennete dönmek, nurlar 

içinde yatmak║ruhu şad olmak. 

G407/5 yatduġum yir nūr ü uçmaġ ola ey yaģyā benüm / bir avuç ĥāk atsa ger ķabrümde cānān üstüme 

 yatsu [1] güneşin batmasından yaklaşık iki saat sonraki vakit, yatsı. 

yatsudan ŝoŋra seģer vaķtinden evvel [1] yatsıdan sonra seher vaktinden önce║“yatılacak” 

saatlerde. 

G343/4 yūsuf-ı śāní gibi bir dil-bere mālik olan / yatsudan ŝoŋra seģer vaķtinden evvel girmesün 

 yavaşlanmaķ [1] sakinlemek, yatışmak, harareti dinmek║geri basmak. 

G21/4 gün yüzüŋi görince yavaşlandı müddeʿí / söyindi nūr-i aģmed ile nār-ı bū-leheb 

 yavı kayıp, yitik. 

yavı ķılmaķ [6] kaybetmek, yitirmek, elden kaçırmak. 

M33/I/2 ŝoŋ peşímān aŝŝı itmez fürķatini bilmedüm / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/II/2 göŋlümüŋ yaʿķūbına kār itdi nār-ı iştiyāķ / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/III/2 kime yanam yaķılam vā ģasretā vā fürķatā / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/IV/2 aŋa ķaldı kim düşem šaġlara āh ü zār ile / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

M33/V/2 fürķatiyle günde biŋ kez ölürin yaģyā gibi / buldum emmā yavı ķıldum ķıymetini bilmedüm 

G221/7 var ise gevher-i ʿömri yavı ķılduŋ egilüp / arayup bulmaġ olupdur anı šūl-i emelüŋ 

 yavuz  

1. kem, kötü. 

yavuz göz [1] kem göz, kötü nazar. 
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Ş1/207 beyān itdüm niçe gün yüzlü māhı / yavuz gözden emín eyle ilāhí 

2. sert, şiddetli. 

yavuz yil [1] sert rüzgâr. 

K15/21 gül gibi şāhum yavuz yilden ŝaķınup her nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

yavuz yil esmek [1] sert rüzgâr esmek. 

K17/26 esmesün diyü yavuz yil gülşenüŋde bir nefes / üstüŋe ben bende-i muĥliŝ gibi ditrer livā 

 yay [4] ok atmaya yarayan, iki ucu arasında gerilmiş bir kiriş bulunan esnek, kavisli ağaç 

çubuk. 

M5/II/4 ķāmetinüŋ yayına eyler ʿaŝāsın bir kiriş / istedügini ider tír-i riyāsına nişān 

Ş2/176 ķaçar ķaddüm kemānından o fettān / nitekim ķatı yaydan tír-i perrān 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā  

G157/3 ʿışķ ile dāl-i ʿadem gibi iki ķat olmışuz / dest-i ķudret yayıyuz her dem duʿādur tírümüz 

yayın çeker bulunmamaķ (birinin) [1] onun çektiği gibi kimse yay çekememek; kimse onun 

çektiği kadar sert yay çekememek║bileği kuvvetli, yenilmez olmak.  

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

 yayaķ yürüyen kimse, yaya. 

yayaķ ķalmaķ [1] yaya kalmak║âciz kalmak, yürütmekte olduğu işi yürütemez hâle gelip 

müşkülden çıkamamak. 

K32/4 merd olan ġayret idüp šutdı selāmet yaķasın / ġam degül başına dermānsuz olan ķalsa yayaķ 

 yayan [3]  

1. yürüyerek, yaya. 

G399/2 yārün evine šoġru götürüŋ cenāzemi / şāyed ki şeh-süvārüm öŋümce yayan çıķa 

1.1. yürüyerek, yaya║piyade asker. 

G291/2 begüm seni seveli šurmaz anı fikr iderin / ki her dem atuŋ öŋince yayan olam yüriyem 

G447/3 ol şeh-süvāruŋ atı öŋince yayan olup / gitdüm ŝabā-yı āh ile berg-i ĥazān gibi 

 yayılmaķ [1] etrafa dağılmak, uzanmak, erişmek. 

K5/7 yayıldı pençe-i ĥūrşíd gibi her šarafa / münevver eyledi her gūşe-i gülistānı 

 yazı [3] 

1. inşa║ova, sahra. 

K3/27 çıķdı ŝaģrā-yı vücūda cāmiʿ-i şāh-ı emín / yazıda bu mašlaʿı gün gibi ķılduķ ibtidā 
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2. ova, sahra. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

3. alın yazısı, kader. 

G427/5 vuŝlatı yazıları olmadı mecnūna naŝíb / dönmeyince ķaleme gözleri yaşı raķama 

4. eser, iz. 

yazısı çıķmamaķ [1] eseri belirmemek, izi görünmemek║belgesi hazırlanmamak. 

K16/41 ŝava ŝuyına šoķınan ŝabānuŋ naķşına beŋzer / olan tímārınuŋ yazısı çıķmaz ey kerem kānı 

yazısı yoķ kitāb oķur [1]  

a. yazısı olmayan kitabı okur║kâinat kitabını okur. 

b. yazısı yoktur (=eline kalem almamıştır, ümmidir) kitap okur (hâle gelir). 

G126/1 ʿışķ ile kendüden gider ʿāşıķa bir nidā gelür / yazısı yoķ kitāb oķur ʿālim olur çıķa gelür 

 yazıcılıķ [1] kâtiplik. 

K32/18 aġlayup ģālümi bir yazıcılıķ ister idüm / ger bu güstāĥlıġa olmasa ķapuŋda yasaķ 

 yazıķ, yazuķ [2] yazık, günah. 

M36/I/2 yazuķdur mūr-ı maţlūma cefālar ķılma sulšānum / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

yazuķ degül mi [1] “(bana) yazık değil mi?” 

G365/2 yazuķ degül mi sitārem gibi ķaçar benden / šurup selāmumı almaz şefāʿat ile o māh 

yazuķlar [2]  

1. hayfâ! derdâ! 

G49/3 cāme-i gül-gūn ile ādemler öldürür nigār / girdi gül gibi boyınca ķana yazıķlar meded 

1.1. hayfâ! derdâ!║“yazıklar olsun!” 

M8/I/6 n‟olaydı görmeye idi bu mācerāyı gözüm / yazuķlar aŋa revā görmedi bu rāyı gözüm 

2. yazıktır. 

yazuķlar aŋa ki [1] “çok yazık o kimseye ki…”  

K9/23 seʿādet aŋa ki źevķ itdi bu temāşādan / yazuķlar aŋa ki seyr itmedi bu seyrānı 

yazuķlar baŋa yazuķlar [7] “yazık bana, çok yazık…”, “hayfa!”, “derdâ!”, “vah beni, vahlar 

beni!”. 

M27/I/2 beni ol māh-ı tābāna nifāķ itmiş münāfıķlar / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 
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M27/III/2 yaraşur baŋa aġlarsam benüm gibi ġaríb olmaz / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M27/IV/2 ıraķdan baķar oldum şimdi ben ol māh-ı tābāna / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M27/V/2 bu hercāyílıġ umılmazdı ol şems-i cihānumdan / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M27/VI/2 şeb-i fürķat bana göstermez oldı gün gibi anı  / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

M27/VII/2 beni yaşum gibi fürķat çıķardur ʿāķıbet serden / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar bana yazuķlar 

yazuķlar saŋa [1] “yazıktır sana”. 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

 yazılmaķ [14]  

1. yazma işi yapılmak, yazılarak kaydedilmek. 

Ş2/268 n‟ola alnında olsa ĥāl-i hindū / yazılur evvel ser-nāmede hū 

G162/3 āh kim rūz-ı viŝāl oldı bize emr-i muģāl / yazıla bir yirde yār ile meger kim nāmumuz 

2. (hat, nakış vb.) bir zemin üzerine nakşedilmek, tasvir edilmek, çekilmek. 

K14/8 ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā ile yed-i ķudretle / zer ile çerĥ-i zebercedde yazıldı bir dāl 

G5/5 dest-i ķudretle yazılmış bir elifdür ŝanasın / cāme-i şeb-gūn ile yaģyā o serv-i dil-küşā 

G52/1 ķaşuŋı gün yüzüŋ üzre dir gören ey serv-ķad / dest-i ķudretle yazılmış āfitāb üstinde med 

G88/5 ŝafģa-i mihre yazılmış mašlaʿa beŋzer hemān / iki ķaşuŋ kim cemāl-i cān-fezā üstindedür 

G473/3 ruĥuŋ üzre n‟ola šoġru degülse ķaşlaruŋ şāhum / yazılsa āfitāb üzre olur medd-i siyāh egri 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

Muk6/2 anuŋ itmāmı içün gūyā lebüŋ ĥaššı senüŋ / beyt-i śānídür ġubār ile yazılmış bí-bedel 

2.1. (hat, nakış vb.) bir zemin üzerine nakşedilmek, tasvir edilmek, çekilmek║her tarafa 

yayılmak, her tarafı bezemek. 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

3. (ferman, eser vb.) kaleme alınmak. 

M6/II/2 memālikinde niçe begleri oķımaġ içün / yazıldı ģükm-i şeríf ü çekildi šuġrālar 

4. Allah tarafından takdir edilmek. 

M7/III/4 ebrūŋa rāy-i fikret ile nāţır ol ki ol / maʿní yüzinde oldı yazılmış ķara ĥaber 

G188/1 enbíya vü evliyāyı ķılma kendüŋe ķıyās / źü‟l-ģayāt ile bir olmaz yazılan taŝvír-i nās 

yazılmış da yuyılmış yoķ [1] “yazılmış da yuyulmuş/bozulmuş yok”. “alın yazısı silinemez; kul, 

Allah‟ın ezelde kendisine takdir ettiği her ne ise onu muhakkak yaşar.” anlamında atasözü. 

G358/1 ķazınmaz levģ-i ĥāšırdan ĥašuŋ sevdāsı ey meh-rū / yazılmış da yuyılmış yoķ ala gözlüm meśeldür bu 

5. (gönül için) açılmak, ferahlamak, safa dolmak. 

K22/32 oķusa nāme-i aģvālümi pāşā-yı kebír / yazılurdı dil-i maģzūnum olurdı ĥandān 
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 yazmaķ [21] 

1. bir harfi/sözü/mısraı levha, kâğıt vb. yüzeylere kaydetmek/nakşetmek/hakketmek. 

K1/43 destüŋe ķalem almamış idüŋ ne ʿacebdür / engüşt ile levģ-i felege yazduŋ iki rā 

K14/12 dil-berüŋ ķaşları vaŝfında ġazeller dir iken / yazdı bu mıŝraʿı eflāke melekler fi‟l-ģāl 

K17/34 gördi kim lušf-ı kelāmumdur benüm āb-ı ģayāt / yazmaġa bu şiʿr-i cān-baĥşı çeker mısšar livā 

M6/V/3 meśeldür ki dinür ālet işler el öginür / yazar mı nāmeye ĥaššı kesilmeyince ķalem 

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G253/4 çın seģer altun ķalemle yazsun anı āfitāb / bir güzel mašlaʿ dimiş ol ĥusrev-i şírín-kelām 

2. yazıya dökmek, yazıyla anlatmak. 

K1/44 yazmaķda ķalem barmaġuŋuŋ vaŝfını ʿāciz / geh māhı iki şaķķ ider ol gāh aķıdur mā 

Ş2/195 ķalem barmaġı vaŝfın yazar olsam / ķalam ʿāciz anı yazmaķda her dem 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

3. kaleme almak. 

K20/36 bu aʿlemü‟l-beşere ben nice melek dimeyem / ki oldı yazduġı fetvāsı uçmaġa per ü bāl 

Ş2/93 maģabbet-nāme yazmaġa mükemel / çeker āb-ı revān gülzāra cedvel 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

Ş2/95 irişdi hātif-i ķudretden āvāz / didi iģmāl ķılma vaķtidür yaz 

Ş2/267 yazar ʿışķ ehlinüŋ ģālini her bār / kirāmen kātibín olmışdur ol yār 

G165/6 ĥāmesin alup ele dívānumuz yazan bizüm / fażlumuz bābında gūyā ki olur derbānumuz 

G230/4 sürĥ ile nāme yazduġuŋı göricek didüm / gör nice ķanlar aġlar elüŋden ķalem senüŋ 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

4. vücuda kesikler açmak suretiyle bir ismi işlemek. 

G226/2 çaķ ol ŝanemi síneye çekmekçe ŝafādur / adını yazup síneme çeksem n‟ola anuŋ 

5. (birinin gönlünü) genişletmek, ferahlatmak, safa vermek. 

G321/3 yazup ele al ĥāme gibi göŋlümi ey dost / düşmenlerümüŋ nāme gibi ķalbi ķararsun 

 yeʾcūc Kuran‟da yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp çevre kabilelere eziyet edecekleri 

ifade edilen ve kıyamet alametlerinden sayılan iki kabileden biri.  

yeʾcūc-ı dey [1] kış Yecuc‟u║beklenilen ihsan gerçekleşmezse vücudu Yecuc kabilesi gibi 

yağmalayacak olan kış.  

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 



1726 
 

 yed el. 

yed-i beyżā [2] beyaz el. 

G91/1 sidretü‟l-aʿlā gibi serv-i bülendüm ʿālídür / fi‟l-meśel anuŋ yed-i beyżāsı sidre šalıdur 

1.1. beyaz el║Hazreti Musa elini koynuna sokup çıkardığında elinin güneş gibi pırıl pırıl 

parlaması mucizesi. 

K14/3 yed-i beyżāsını mūsā gibi gösterdi ʿıyān / nūr-ı iʿcāzı ile oldı cihān māl-ā-māl 

yed-i ķudret [2] kudret eli. 

K14/8 ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā ile yed-i ķudretle / zer ile çerĥ-i zebercedde yazıldı bir dāl 

K12/32 maģallidür šola eyvāy ile vilāyet-i rím / ģaķíķatā yed-i ķudretdedür ķızıl alma 

yed-i muʿciz [1] mucize eli, acze düşüren el. Hazreti Muhammed‟in Ay‟ı ikiye bölme mucizesine 

telmih vardır. 

Ş2/245 felekde ŝanki bedr-i pür-sitāre / yed-i muʿcizden olmış iki pāre 

yedi ķurıyıp ķalmaķ [1] eli kuruyup kalmak║Rüstem Paşa‟nın ölümü. Hazreti Muhammed‟in 

amcası Mekkeli müşrik Ebu Leheb hakkında nüzul olan “Ebu Leheb‟in elleri kurusun, kurudu 

da! Mal da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Şiddetli bir ateşe girecek.” (Tebbet, 1-

3) şeklindeki ayetlere telmih vardır. 

M9/II/1 šamaʿı ʿaynını açdı yidi iķlími yidi / ķurıdı ķaldı nihāl-i bedeni yaʿní yedi 

 yegāne [1] bir, tek║galip, yenici. 

K21/9 bir baġrı yufķa ʿāşıķ-ı dil-ĥastedür kemān / bir serv boylu ĥūb gibi her yegāne tír 

 yekrān [1] kuyruğu ve yelesi beyaz olan soylu at. 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

 yeksān [2]  

1. bir, beraber, eşit, muadil. 

K4/12 gül-i sefídden aķ āfitābdan berrāķ / ģicāzda cebel-i nūr ile bu yeksāndur 

2. uygun, muvafık, akran. 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

yeksān olmaķ [1] uyuşmak, muvafık olmak. 

G121/4 ķādir olmaz biri birine cefālar itmege / ittiģād eyler biri biri ile yeksān olur 

 yek-ser [1] birlikte, bir arada. 

K17/5 ŝanuram inmiş ser-i serv üstine bedr-i münír / tāc-ı zerrín ile görinse ķaçan yek-ser livā 
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 yelelālā yelā yelā yeleli [1] bir çeşit terane. 

Muk8/6 ŝorar ise bu baģri ey yaģyā / yelelālā yelā yelā yeleli 

 yelken [2] deniz araçlarını rüzgâr kuvvetiyle hareket ettirmek üzere direklerine takılan 

sağlam, tok ve sert bez. 

M9/IV/4 yelkene beŋzer idi ʿaynı ile aķ ŝaķalı / alavand eyledi maţlūmlaruŋ āhı yeli 

yelken açmaķ [2] yelken iplerini çözerek havayla dolmasını sağlamak, yelken basmak║yola 

çıkmak, hareket etmek║(K15/16‟da sancak için) rüzgârla dalgalanmak. 

K15/16 ʿaskeri deryā-yı raģmet reh-beri ĥıżr-i nebí / yelken açmış keştí-i maķŝūdı bālā-ter livā 

K33/10 ķo bu fürķat gicesin firķateŋüŋ yelkenin aç / yaķdı fānūsların göçdi erenler erken 

yelken šaķye [2] yelken takke; çoğunlukla kırmızı renkli, iki tarafından sarkan zülüfleri bulunan, 

genellikle savaşçıların, leventlerin ve saray hizmetkârlarının kullandığı, yelkeni andıran bir 

serpuş çeşidi. 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yelken taķyesini ķapmazuz 

Muk13/1 şol ĥayālí beg ki beŋzi ŝarı gözi aladur / başda yelken taķyesi boķluķda bitmiş lāledür 

 yemen Osmanlı Devleti‟nin Arabistan Yarımadası‟nın güney topraklarını kapsayan 

eyaleti. 

yemen ʿarabları [1] Yemen Arapları, Yemenli Araplar. Aşağıdaki tanıkta harfler, siyah 

mürekkeple yazılmış olmaları, birbirlerine bitişmeleri ve çok sayıda olmaları yönleriyle 

tesbihlerle Kâbe‟ye yönelen Yemen Araplarına benzetilmiştir.  

K27/5 gūyā yemen ʿarablarıdur cümleten ģurūf / tesbíģ ile teveccüh ider kaʿbeye revān 

 yemín [1] Allah‟ı ya da kutsal bir varlığı şahit tutarak verilen söz, kasem. 

K19/21 ģabāb-ı mey gibi fiʿl-i ģarāma göz dikme / ŝaķın gözüŋe šurur ķanı tevbe ķanı yemín 

 ye‟s [1] umutsuzluktan kaynaklanan karamsarlık ve derin keder. 

M7/VI/4 ķavs-i semāya döndi vücūd-ı żaʿífümüz / ebrūsı gibi yeʾsi ile olmışuz dü-tā 

 yeşil [13] sarı ile mavinin karışımından oluşan renk; bu renkte olan. 

K17/3 šūší-i bāġ-ı irem gūyā yeşil pervānedür / oldı aŋa fi‟l-meśel mirʾāt-ı pür-zíver livā 

M13/III/2 bāġda sünbül gibi al egnüŋe bir ķara şāl / gül gibi ya ĥod yeşil gey üstine içine al 

Ş2/149 yeşil destār ile ķadd ü cemāli / yeşil yapraġ ile bir gül nihāli 

G54/2 leb-i şírín ile gūyā ki ĥaš-ı sebzi anuŋ / bir yeşil šūšíye beŋzer deheninde ol ķand 

G92/1 cāme-i sebz ile dil-ber šūší-i gūyā mıdur / yā yeşil yapraġ içinde ġonce-i ģamrā mıdur 
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G92/2 yā yeşil cild ile bir ŝaʿdí gülistānı mıdur / yā yeşil şeh-perlü bir ģūr-i melek-símā mıdur 

G92/4 yā behār içre olan nev-rūz-i sulšāní midür / yā yeşil cāmeyle ĥıżr-i ģażret-i mevlā mıdur 

G92/5 yā yeşil cām içre ey yaģyā bir içim ŝu mıdur / yā yeşil ķaŝr içre bir sulšān-ı bí-hemtā mıdur 

G321/2 sen ġonce gibi gāh yeşil gāh ķızıl gey / üftādelerüŋ berg-i ĥazān gibi ŝararsun 

G339/4 gül beŋzeyemez aŋa gerekse / alšunlu yeşil ķabāsı olsun 

yeşil ŝancaķ [1] Osmanlı‟da cihat mefhumunu ifade eden, gazilere has sancak. 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

 yetím [2] babası ya da hem annesi hem babası ölmüş çocuk. 

K5/20 ŝusuz ķalurdı ezel her yetím ü merd-i ġaríb / ķaçan ki devr-i zemānuŋ olurdı bührānı 

K23/30 seĥā vü rāy-i müníri ile sükūt itdi / şikāyet ehli ŝadāsı yetímüŋ efġānı 

 yetmişe yetmiş [1] yetmişe (70‟e) varmış. 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿādedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

 yevmen fe-yevmā [1] günden güne, gittikçe. 

Ş1/49 cefāsın arturup yevmen fe-yevmā / getürdi başuma biŋ dürlü ġavġā 

 yezíd Emevilerin ikinci halifesi, zalimliğiyle meşhur Yezîd bin Süfyan (ö. 683). Hazreti 

Hüseyin‟in şehit edilmesi ve Kerbela faciasından sorumlu olduğu için lanetle anılagelmiştir. Çok 

kızılan hain kimselere de “yezid” denir. 

yezíd olsun [1] “cümle âlem ona lanet etsin, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın” anlamında 

beddua. 

M35/V/1 derūn-ı dilden anı kim ki sevmezse yezíd olsun / ġam-ı yaģyā gibi devrān içinde nā-bedíd olsun 

 yıķıķ [1] yıkılmış, harap. 

G476/6 bu yıķıķ göŋlümi yapmaġa heves eyleme kim / oldı ʿışķuŋla senüŋ seyl-i fenā reh-güźeri 

 yıķılmaķ [11] 

1. tahrip edilmek. 

K9/35 alındı ʿavni ile niçe bin ķılāʿ-ı fireng / yıķıldı emri ile üngürüs bünyānı 

2. (gönül için) kırılmak. 

Ş1/79 ģiŝārınuŋ yoġ imiş miśli emmā / yıķılmış ķalb-i ʿāşıķ gibi gūyā 

G60/3 ne var şāh-ı kerímüm gelse taʿmír eylese yap yap / derūnumda göŋül dirler yıķılmış bir ʿimāret var 

G156/6 ʿāleme ʿayn-ı ʿimāretle naţar eylemezüz / bu yıķılmış delü göŋlüm gibi vírān bilürüz 

G160/3 yıķılmış ĥāšırumdan šurmayup ķaçsa n‟ola cānum / bozılsa āşiyānı bülbülüŋ hergiz ķarār itmez 

3. defolup gitmek. 
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Ş2/171 didüm yıķduŋ göŋül mülkini yap yap / yıķıl didi ķaķıyup ol şeker-leb 

4. çok sarhoş olup sızmak. 

G107/7 sāķí yıkıldı cām-ı meyüŋle raķíb-i ĥar / n‟eylerseŋ eyle anı iti öldüren sürür 

G144/3 sevüp bir tāze maģbūbı viŝāli gencine irmez / yıķılup cām-ı ʿışķ ile şu kim mest ü ĥarāb olmaz 

5. çökmek, göçmek, yerle bir olmak. 

M8/I/1 meded meded bu cihānuŋ yıķıldı bir yanı / ecel celālíleri aldı muŝšafā ĥānı 

G188/3 iʿtiķādı pāk olınca sāliküŋ itmez ĥašā / degme derd ile yıķılmaz ĥāne-i muģkem-esās 

G287/2 ġam-ı mihrinden ol māhuŋ beni menʿ eyleme hergiz / yıķılmaz degme derd ile binā-yı ʿışķ olur muģkem 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

yıķılmaġa teveccüh eylemek [1], yıķılmaġa šurmaķ [1] yıkılmaya yüz tutmak, yıkıldı yıkılacak 

hâle gelmek. 

G221/6 şol yıķılmaġa šuran köhne bināya beŋzer / dār-ı dünyāda dü-tā ķāmetüŋ ile meśelüŋ 

G311/6 ķocaldum iki ķat oldum ecel bār-ı girānından / yıķılmaġa teveccüh eylemiş köhne bināyem ben 

yıķılup gitmek [1] yıkılıp gitmek║defolup gitmek║geberip gitmek║ölmek. 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

 yıķmaķ [11] kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek║yıkımına yol 

açmak, yerle bir etmek, altını üstüne getirmek, mahvına sebep olmak. 

K2/18 yıķmaġa ķaŝd itme göŋlüm kaʿbesin eyle ģaźer / ol şehenşehden ki olmışdur penāh-ı ins ü cān 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

M7/IV/5 ŝarŝar yıķar vücūd ilini ŝarŝar-ı ecel / bār-ı ġubār-ı cism-i żaʿífe ne iʿtibār 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

M9/III/6 yıķılup gitdi ol evķāf-ı selāšíni yıķan / māl-i eytāmı alup mescidi meyĥāne yapan 

M14/III/2 bozdılar eyvān-ı keyvānın olanın yaķdılar / naķşivānın yıķdılar şehr-i revānın yaķdılar 

M39/III/1 seyl-i firāķ göŋlüm evin šurmayup yıķar / dünyāya gözlerüm yaşı deryā olup aķar 

G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

yıķup gitmek [1] yerle bir edip gitmek. 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

 yıl [1] on iki aydan oluşan zaman birimi, sene. 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 
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yılda bir kerre [1], yılda bir kez [1]  

1.1. senede bir defa║yılda bir olsun. 

K18/34 rūz-i ʿíd oldı cihān şād ü faķírüŋ ġamgín / yılda bir kerre ŝınuķ göŋlümi bārí ele al 

1.2. senede bir defa║ayda yılda bir║nadirattan olarak. 

G327/4 yılda bir kez yüzüŋe baķduġını şefķat ile / ulu devlet bilesin anı ġanímet göresin 

 yılduz [3] yıldız. 

M37/II/1 bir nefes şems-i cemālüŋ olsa çeşmümden nihān / işigüŋ olur yaşum yılduzlarından āsümān 

Ş1/110 perí-símālar āb-ı dil-küşāda / görinür ŝanki yılduzlar semāda 

G30/1 derlemiş yüzi šalazlanmış o baģr-i ģasenāt / yaŋaġı gökdeki yılduzlara olmış mirʾāt 

yılduzı alışmamaķ [1] yılduzı barışmamaķ (biriyle) [1] yıldızı/yıldızları barışmamak; yıldızları 

imtizaç etmemek, arada yakınlık ve sıcaklık hasıl olamamak, anlaşıp uyuşamamak. 

M44/II/2 yılduzum alışmadı çün sen meh-i ġarrā ile / var hemān şimden girü ŝaġ ol begüm var ol begüm 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

yılduzı (birini) sevmek [6] yıldızı uyuşmak; görür görmez hatta görmezden evvel sevmek, arada 

yakınlık ve sıcaklık oluşmak. 

K24/17 rūy-i mübārekin göricek sevdi yılduzum / didüm aŋa ki hey dil ü cān derdine şifā 

Ş1/148 kemāl-i ģüsnini artur ilāhí / bu günden yılduzum sevdi o māhı 

G67/1 seveni öldürür o meh-manţar / yılduzum anuŋ içün anı sever 

G467/2 görmezden evvel ay yüzini sevdi yılduzum / eyvāy eger görinür ise baŋa ol perí 

G490/5 seni sevdüm diyeni öldürürmiş çeşmi ey yaģyā / anuŋçün yılduzum sevdi bugün ol māh-ı tābānı 

G513/3 öldürürmiş seveni ġamze-i ĥūn-ríziyle / yılduzum sevdi anuŋçün o meh-i tābānı 

yılduzı düşkin [3] yıldızı düşkün; talihi tersine dönmüş, gözden düşmüş; talihsiz, bedbaht. 

M26/I/1 yılduzı düşkin ġaríb ü ʿāşıķ-ı bí-çāreyin / gün gibi deryā-yı ʿışķuŋda gezer āvāreyin 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

yılduzı düşkin olmaķ [2] talihsiz olmak, bedbaht olmak║çok gözyaşı dökmek. 

G53/1 o kimse kim seve bir meh-liķā vü ʿişve-pesend / hemíşe yılduzı düşkin olur felek-mānend 

G229/2 gün yüzin görsem dökilür çeşmümüŋ seyyāresi / yılduzı düşkin olurmış ʿāşıķ-ı üftādenüŋ 

 yırtılmaķ [1] üzerinde yırtıklar açılmak. 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

 yırtuķ [1] bir kumaşta yırtılma sonucu oluşan yarık kısım, yırtık. 
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K27/24 yırtuķları sümüklü böcek cilvegāhıdur / yā āsümāndaki görinen rāh-ı kehkeşān 

 yidi yedi, sayı sıfatı. 

yidi adım yir olmaķ [1] yedi adımda erişilmesi mümkün olmak║yedi adımlık yer kadar küçük ve 

dar kalmak. 

K23/11 ol atları ki ʿašā ķıldı eylese cevlān / yidi adım yir olaydı sipihrüŋ eyvānı 

yidi deryā [2] yedi deniz║dünyanın bütün denizleri. 

G184/3 bir olur il gözine ţāhirümüz bāšınumuz / yidi deryā gibidür ŝūretümüz síretümüz 

G314/6 derūnuŋda yidi deryā degüldür ķašrece emmā / dilā ĥum-ĥāne-i vaģdetde ben bilsem ne densin sen 

yidi iķlím [4] yedi iklim║bütün dünya. 

K7/21 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / olsa bir bende-i ednāsına ʿālí naţarı 

K14/24 yidi iķlím eli altında olur ĥātemveş / ķanı anuŋ gibi bir şāh-ı ʿadímü‟l-emśāl 

K32/16 pādişāhā yidi iķlími mušíʿ itdürdüŋ / ĥıdmetüŋ eylemege hind ü ĥorāsān müştāķ 

G160/6 ķulıyuz ol gedānuŋ kim faķírü‟l-ģāl iken bir dem / yidi iķlíme sulšān eyler iseŋ iĥtiyār itmez 

yidi iķlími yimek [1] yedi iklimi yemek║dünyayı yemek, dünyaları yemek║açgözlülük edip 

servetine servet katmak, hakkı olmayan mala ve servete sahip olmak. 

M9/II/1 šamaʿı ʿaynını açdı yidi iķlími yidi / ķurıdı ķaldı nihāl-i bedeni yaʿní yedi 

yidi ķat felek [1] yedi kat felek. 

G211/7 bār-ı cefāsı ile o mihr-i münevverüŋ / yaģyā gibi dü-tā görinür yidi ķat felek 

yidi ķat yir [1] yedi kat yer. 

G28/3 vara vara šoķuz eflāki yaķar āh-ı derūn / yidi ķat yiri yıķar seyl-i sirişküm yap yap 

yidi kişver [2] yedi iklim║bütün dünya, her yer. 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K17/20 bezme meyl itseŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

yidi ķubbe-i semā [1] semanın yedi kubbesi. 

K24/41 ʿadlüŋ güniyle oldı cihān mülki pür-żiyā / fażluŋ ümídiyle šoldı yidi ķubbe-i semā 

yidi meydān [1] yedi meydan║yedi kat gök. 

M6/VIII/2  virürler idi uzaķlıķ bu yidi meydānı / egerçi ad ile yügrük geçerdi bād-ı seģer 

yidi meydān-ı çerĥ [1] feleğin yedi meydanı. 

M6/VII/1 var idi ehl-i silāģ içre niçe çāpük ü şeng / ķamusınuŋ yidi meydān-ı çerĥ raĥşına teng 

yidi šabaķ [1] yedi tabak║yedi kat felek. 

K32/13 dem-i rıģletde olur atuŋ ayaġına niśār / pür olup encüm-i dürrí ile bu yidi šabaķ 
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yidi šasdan geçmiş aġu [1] yedi tastan geçmiş zehir║yedi felekten süzülüp gelmiş kayan yıldız. 

G24/5 göz yaşı seyyārelerdür dāġ-ı sínem śābitāt / ehl-i derde yidi šasdan geçmiş aġudur şihāb 

 yidinci [1] yedinci║yedinci kat gök. 

K1/21 gülzār-ı ĥalíli idüben cümle müşerref / irgürdi semendini yidinciye degin tā 

 yig [8] yeğ, evla, müreccah, daha iyi. 

Ş1/28 şu deŋlü olmışam cürm ile pā-māl / vücūdumdan ʿadem yigdür be-her-ģāl 

G22/2 ʿāşıķa mihr ü vefādan daĥı yigdür bu cefā / bí-günāh iken ide sevdügi maģbūbı ġażeb 

G94/6 görmemek yigdür o görmekden ĥudā göstermesün / māʾil-i dünyā düşinde muttaŝıl dünyā görür 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

G409/1 bu gice eyvāy eger ol māh-ı ġarrā gelmeye / gelmemek yigdür o gelmekden ki tenhā gelmeye 

Muk3/3 n‟ola andan yig olursa ĥayālí / ki šop yoķdansa šorlak yig dimişler 

yig gelmek [1] evla olmak, bir şeyin karşısında yeğlenir durumda olmak. 

G398/4 dostlıġından raķíbüŋ yig gelür ol nev-cüvān / baŋa düşmenler gibi baķduġı kibr ü kín ile 

 yigirmi [1] yirmi, sayı sıfatı. 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

 yigit [8] yiğit, mert, civanmert, taze delikanlı. 

G31/1 ey ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān yigit / ey güzellik āsümānında meh-i tābān yigit 

G31/2 ķarşu ķarşu rāh-ı kūyında ŝabā-yi āh ile / serv gibi ŝalınan sulšān-ı ʿālí-şān yigit 

G31/3 bu semend-i āsümān üstinde olan gün gibi / atı üstinde yaraşıķ server-i ĥūbān yigit 

G31/4 sāķí-i cām-ı maģabbet mašlaʿ-ı iģsān-ı ģaķ / şívesi çoķ lušfı bí-ģad ģüsni bí-pāyān yigit 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-i ʿuşşāķa gülistān ü bahāristān yigit 

G31/6 göŋlümüŋ eglencesisin cānumuŋ diŋlencesi / ey cihānı kendüye ķul eyleyen sulšān yigit 

G31/7 ʿālemüŋ rūģ-ı revānısın cihānuŋ cānısın / eyleme sensüz bizi yaģyā gibi bí-cān yigit 

 yil [11] yel, rüzgâr. 

K16/1 ġazāya ŝaldı mevlāmuz gürūh-ı ehl-i ímānı / šalazlandurdı nuŝret yilleri deryā-yı insānı 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

M3/I/9 öŋine ķatdı ʿadūyı pehlevānlar yil gibi / šaġlara ķaçdı duĥān gibi cünūd-ı eşķıyā 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

G170/3 yil gibi yabana söyler bí-ģayāya šınmazuz / ĥalķa iŝrāf-ı kelāmı olmayana ķāʾilüz 

G173/4 kişinüŋ yil gibi dāmān-ı ʿaybın açmazuz hergiz / bu yād illerde settārü‟l-ʿuyūb olmış türābuz biz 
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G174/5 biz ol ʿalí-ŝıfatuz kim ēalālet ehlinüŋ / maģall-i maʿreke yil gibi yüzine deperüz 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

G222/4 ķorķarın āh itmege elvara ey serv-i revān / gül gibi āhuŋ yilinden incine nāzük tenüŋ 

G303/5 yaģyā düşürmez idi anı āhumuz yili / dül-bendi kāküline šolaşmasa her zemān 

yil gibi atlar [1] rüzgâr kadar hızlı koşan atlar. 

K7/8 yil gibi atlar ile šayy-i mekān eyleyelüm / ķoyalum ʿayn-ı ʿadūya bu ġubār-ı kederi 

yil gibi irmek [1] rüzgâr gibi gelmek/erişmek/düşmanın üzerine varmak. 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

yil gibi yilmek [1] rüzgâr gibi hızlı bir şekilde koşturmak, çalışıp çabalamak. 

M1/III/1 ĥalķ arasında yil gibi yildüm / mevlāmı buldum kendümi bildüm 

yil götürür taĥt-ı süleymānı olmaķ [1] rüzgârla hareket eden bir Süleyman tahtına sahip 

olmak║Hazreti Süleyman gibi rüzgâr kendisinin emrinde olmak, rüzgâra hükmetmek. 

K33/15 šutalum yil götürür taĥt-ı süleymānuŋ ola / felegüŋ bād-ı şimāli ķomaya ŝaġ u esen 

 yili [1] at, aslan gibi hayvanların boyunlarında ya da enselerinde bulunan gür, uzun 

kıllar; yele. 

M6/VIII/4 nücūm-ı çerĥ gibi cümle eşhelü‟l-ʿayneyn / yilisi mār-ı siyāh idi gerdeni ejder 

 yilmek esmek; koşturmak. 

yilüp yopurmaķ [2] telâşla koşmak, durmadan seğirtmek║aralıksız esmek. 

K12/12 muʿāvenet ķıluben šurmayup yiler yopurur / ricāl-i ġayb gibi her nefesde bād-ı ŝabā 

 yimek [2] 

1. yemek. 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

2. almak, zaptetmek. 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

 yine [36] gene, bir daha, tekrar. 

K9/1 sürūr-ı sūr-ı ser-i serverān-ı ʿośmāní / müşerref itdi yine cümleten dil ü cānı 

K10/40 pāy-ı semendüŋe yine yaģyā kuluŋ bugün / ʿummān-ı šabʿdan dür ü gevher ķılur niśār 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

K14/9 māh-ı nevdür dimeŋüz gökyüzi gülzārında / rūzgār ile egilmiş yine bir tāze nihāl 

K21/1 bígāne oldı şimdi müjeŋ gibi cāna tír / šoķınmadın geçer yine ben bí-nişāna tír 

K21/6 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / irgürdi çeşmi ĥışm ile ey dil kemāna tír 
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K31/15 ĥıżr irüp ĥalķa yine şimdi ʿalílik itdüŋ / kerbelā seyrini ķılmaġa çekerlerdi belā 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

K32/5 bāreka‟llāh aŋa kim saʿy-i cemíl eyleyüben / yine dín āyínesin gün gibi ķıldı berrāķ 

M7/I/1 fürķat zemānı gibi irişdi dem-i ĥazān / ʿāşıķ yüzi gibi yine zerd oldı būstān 

M9/I/2 yine bir gerçek eri mürşid-i erkān itdüŋ / ģākim-i maģkeme-i taĥt-ı süleymān itdüŋ 

G36/7 raʿd āvāzı degüldür gökde dolāb-ı felek / ķıldı ey yaģyā yine devrān elinden el-ġıyāś 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

G106/5 bir gezden oķlamaġa cihān ĥalķını yine / ĥūní gözine ķaşları yārüŋ kemān virür 

G124/7 beyt-i maʿmūr oldı yaģyānuŋ bu şiʿr-i dil-keşi / ʿayn-i ʿibretle yine maʿmūra baķ miʿmārı gör 

G193/5 yine bir şāhín baķışluyı şikār itmek diler / dostum yaģyāyı gel gör nice şāhid-bāz imiş 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G260/1 ʿazm-i sefer itdüm yine cānān ile gitdüm / bir mūr-ı żaʿífem ki süleymān ile gitdüm 

G261/2 rāh-ı kūyuŋ gibi boynumı burup ģasret ile / aġlayu aġlayu sensüz yine cānā gitdüm 

G279/4 aŋup ferhād ü mecnūnı emír-i mülk-i naţm oldum / bi-ģamdi‟llāh yine dívānelerle šoldı dívānum 

G449/1 derbān-ı pādişāh idüp ol serv-ķāmeti / devrān yine ķapuya getürdi ķıyāmeti 

G451/4 maķām-ı būselikden dil-keş āvāz eyledi mušrib / yine ʿuşşāķı bezm-i miģnet içre bí-nevā ķıldı 

G458/4 ʿālem-i vuŝlatumuz fürķate tebdíl oldı / yine bu devr-i felek rūzumuzı şām itdi 

G466/4  aķçam dükendi cümle çıķup gitdi dişlerüm / bürc-i vücūdumuŋ yine šulındı ülkeri 

G470/2 delü göŋlüm seni gözler seni ey ķaşı hilāl / yine āyíne gibi yollara idüp naţarı 

G479/4 kaʿbe gibi yine müstaġraķ-ı envār olmış / ey ĥalílüm yüzüŋ üstindeki ĥālüŋ ʿadesi 

G510/1 tírüŋ yine ey ķaşı kemān ĥāšıra irdi / vaŝl olmadın öldürdi beni ķanuma girdi 

G510/5 cānı dilerem ayrula bürc-i bedeninden / yaģyā yine ol māhı ʿadū benden ayırdı 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

G514/5 aŋa nisbetler idüp ġayre vefālar eyler / oldı yaģyā yine bir pādişehüŋ mensūbı 

G304/1 aġyārdan görüp yine ĥālí cihānı ben / pehlūya çekdüm ol ŝanem-i mihribānı ben 

G304/4 irdüm hümā-yı himmet ile āsitānına / yapdum felekler üzre yine āşiyānı ben 

G374/2 egilüp dāl-i vücūdum yine ġavvāŝ gibi / šaldı deryā-yı ĥayālāt-ı ġam-ı dil-dāra 

G403/3 ey dil gel ol períyi yine daʿvet idelüm / elvara raģm idüp vara bizden yaŋa gele 

Muk20/3 her ne deŋlü šoġranursa gün be-gün artar yine 

2. ancak. 

G498/2 ferhād ser-güźeştini benden süʾāl idüŋ / bí-çārenüŋ bilür yine bí-çāre ģālini 

 yiŋiçeri [2] Osmanlı ordusunun piyade sınıfı. 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

G322/8 açdum diyār-ı şevķi eşʿār-ı tāzem ile / rūmı yiŋiçeriyle mānend-i āl-i ʿośmān 
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 yinilmek [1] yenilmek, birileri tarafından yenmek. 

K9/10 yinildi ol ki degül ĥalķa ķābil-i taʿbír / görildi ol ki ķulaķlar işitmedi anı 

 yiŋilmek [2] önü alınmak, karşısında durulmak, engellenmek. 

G148/1 güz yaġmurına döndi gözüm yaşı yiŋilmez / cömerdlerin mālı gibi ardı kesilmez 

1.1. önü alınmak, karşısında durulmak, engellenmek║pes etmek. 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

 yiŋile [1] yakın zamanda, yeniden. 

G264/2 yiŋile ʿāşıķ oldum eski derdüm tāzelendürdüm / olınca bendesi olmalı bir şāh-ı cihān buldum 

 yinmek yenmek, yeme eylemine nesne olmak. 

yinecek aş buġından bilinür [1] “yenecek aş (=yemeğin iyisi, lezzetlisi) buğusundan/üstünde tüten 

dumanından anlaşılır.”, atasözü. 

G189/7 ķocılur tāze tırāşı gelicek dil-berler / bu meśeldür ki buġından bilinür yinecek aş 

 yir [14] 

1. bir nesnenin ya da kimsenin bulunduğu mahal. 

M6/VII/3 semāda maşraba-i mihre tírler üşürüp / urup yirinden ırarlardı bir niçe ferseng 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 

2. arz, gabra, zemin. 

K10/43 źātuŋı ber-ķarār ide allāh nite kim / mismār-ı kūh ile yiri eyleye ber-ķarār 

3. ayakla basılan zemin, toprak. 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

4. durum, konum, mertebe, makam. 

K7/39 ne belādur bu ki sāyem gibi altumda iken / gün gibi bir ışıġuŋ üsti yanum ola yiri 

5. ülke, diyar, toprak. 

K8/1 alıcı şāhíne beŋzer āl-i ʿośmān begleri / dest-i ķudret ŝalsa bir iķlíme alur ol yiri 

6. mevki, mahal. 

Ş1/124 bu şehr içinde daĥı niçe yirden / açılmış cānib-i mevlāya revzen 

7. bir olayın geçtiği veya geçebileceği yer ve zamana işaret eden ortam. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

G120/1 sen perí-rūyı seven bí-hūş ü ser-gerdān olur / aduŋ aŋılduġı yirde vālih ü ģayrān olur 
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8. yaşanılan yer, mekân. 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

G157/2 ŝadrumuz ŝaff-ı niʿāl ü faĥrümüz faķr ü fenā / derd ü ġam eglencemüz mülk-i ʿademdür yirümüz 

9. menzil, varılacak durak. 

G135/3 umarın kim ola āĥir menzilüm kūy-i ģabíb / ʿāķıbet ādem yirini cennetü‟l-meʾvā umar 

G245/4 gider mūźíligi yirüŋ sūrāĥ-ı ķabrüŋdür / gerekse mír-i mírān ol gerekse şāh-ı mārān ol 

yir yir [14] yer yer; kısım kısım, ara ara; aralıklı olarak, bazı yerlerde. 

K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

M3/III/6 ķan degüldür cismi evrāķında anuŋ gül gibi / dest-i ķudret sürĥ ile yir yir ķodı mušlaķ nişān 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

G297/4 kūh-i miģnetdür başum açılmaz anuŋ lālesi / yār elinden yarıla yir yir meger kim nā-gehān 

K4/15 ķıbābı yir yir anuŋ bādbānları gibidür / vücūdı keştí-i deryā-yı nūr-ı yezdāndur 

K5/8 ŝu yollarına naţar ķıl bi-ʿaynihi yir yir / sevād-ı aʿţama oldı ʿurūķ-ı cismāní 

K15/24 bārgāh-ı rifʿatüŋdür bu sipihr-i bí-bedel / fi‟l-meśel aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

K16/8 ķašār-ı üştür-i nerden cibāle döndi ŝaģrālar / gürülder şír-i ġurrān gibi yir yir kūs-i ĥāķāní 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 

K17/30 bārgāh-ı devletüŋdür bu sipihr-i kibriyā / sanasın aŋa sütūn olmış durur yer yer livā 

Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

G90/3 ölümlü ʿāşıķuŋ dāġ-ı siyāhı sínede yir yir / dıraĥt-ı cismine ķonmış šurur miģnet šuyūrıdur 

G203/5 ʿālem-i envārdan yer yer uyarmışdur çerāġ / gül gibi gülşendeki ezhār-ı gūn-ā-gūna baķ 

G262/6 sušūr-ı naţm-ı cān-baĥş ile tezyín oldı dívānum / meʿāní ķaŝrına gūyā ki yir yir nerdübān itdüm 

yir delik olsa yire girmek [1] yer yarılsa içine girmek║yerin dibine geçmeyi isteyecek kadar 

utanmak. 

K10/22 ʿadlin işitdi yir delik olsa yire girer / şeb-revliginden eyledi rūbāh-ı fitne ʿār 

yirde yatmaķ [3] toprakta/toprağın altında yatmak║ölmüş olmak. 

M9/VII/5 yirde yatduķça babam oġlı fülān ŝaġ olsun / çoķ yaşasun bunı yazan oķıyan ŝaġ olsun 

G324/4 yirde yatduķça begüm ʿāşıķ-ı üftādelerüŋ / ʿömr uzunluġını virsün saŋa mevlā diyesin 

G402/4 niçeler źerre gibi yirde yatur ĥˇor ü ģaķír / ʿāleme ŝıġmaz iken gün gibi dünyāsı ile 

yirde (vü) gökde yiri ķalmamaķ [2] yerde gökte yeri kalmamak║hiçbir yerde barınamamak, 

tutunamamak. 

G68/8 yirde vü gökde yiri ķalmaz hevāsına uyar / dār-ı dünyāda duĥān gibi olur aŝģāb-ı nār 

G389/3 yirde gökde yirümüz ķalmadı mānend-i seģāb / yār yanında güzel sevmek eger töhmet ise 
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yirden göge [2], yirden göge dek [2] yerden göğe, yerden göğe kadar║çok, çok fazla, pek çok. 

K1/51 yirden göge dek vardur ara yirde tefāvüt / rifʿatde ne cānible saŋa beŋzeye ʿísā 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G329/3 kendü lušfından gelüp bir gice iģyā eylesün / ol lebi ʿísāya yirden göge minnet eylerin 

G364/3 gelsün göŋül alçaķlıġını itsün o meh-rū / yirden göge dek minnet ider āh-ı seģergāh 

yirden üstün eylemek [1] yerden üstün eylemek; göklere eriştirmek║itibarını yükseltmek. 

K2/11 gün gibi rifʿatde olsun ol meh-i nā-mihribān / yirden üstün eylesün anı ĥudā-yı müsteʿān 

yire çalmaķ [2] yere atmak, yere fırlatarak kırmak. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

G326/3 mihrüŋ çalaydı cām-ı ŝabūģísini yire / ĥālí olurdı çerĥ-i felek ıżšırābdan 

yire düşmek [1] (şevkten) kendini yere atmak║(can verip) toprağa düşmek║(yıldızlar) batmak. 

K24/33 vaķt-i seģerde pertev-i mihr-i ruĥın görüp / cān atdı düşdi yire ķamu encüm-i semā 

yire düşürmek [2] 

1. (tahkir maksatlı) yere atmak, yere çalmak. 

K20/43 ʿamāmesin yire düşürdi birķaç ehl-i hevā / gül-i sefídi gülistānda ŝanki bād-ı şimāl 

2. yere düşürmek║yerle bir etmek║çok derinden üzmek. 

K23/4 nihāl-i gül gibi ol tācdār ü serdārı / düşürmiş idi yire rūzgār-ı hicrānı 

yire inmek [1] yere inmek, yere düşmek. 

G303/4 dül-bendi nūr gibi yire indi şevķ ile / eflāke çıķdı döne döne āh-ı ʿāşıķān 

yiri gögi šutmaķ [1] yeri göğü kaplamak. 

G209/4 āhum semāya çıķdı yaşum seyl olup aķar / göz göre šutdı yiri gögi ejder-i firāķ 

yiri od olmaķ [1] yeri ateş olmak; ateşe düşmek. 

G143/3 nār-ı ʿışķ ile šutışduķ yirümüz od oldı / er ocaġı gibi başdan ayaġa āhuz biz 

yiri šopraġ olmaķ [1] yeri toprak olmak; maddi varlığı son bulmak, yok olmak. 

G119/4 dār-ı dünyāda ne gül ķalur ne bülbül ʿāķıbet / gün gibi ʿālí-cenāb iken yiri šopraġ olur 

yiri zír-i zemín olmaķ [1] yeri toprağın altı olmak; toprağın altına gitmek║ölmek. 

G333/5 çünki ey yaģyā olur āĥir yiri zír-i zemín / gün gibi fevķa‟l-ʿalāda kimse maġrūr olmasun 

yiridür [18] yeridir, layıktır, uygundur, revadır. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

K2/29 mihr ü māh-ı āsümāna lerze düşse yiridür / ditredi tíġ-i celālinde anuŋ kevn ü mekān 
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K9/33 semend-i ʿizz ü veķārıdur eblaķ-ı gerdūn / yiridür itse šabıl-bāz mihr-i raĥşānı 

K10/2 ol şāh-ı şír-ģamleyi gördükçe yiridür / lerzān olursa gün gibi şírān-ı kūhsār 

K22/47 yiridür ehline śevķ eyle ķılıç etmegini / ġāzí-i naʿre-zenān ile bir olur mı zenān 

Ş2/156 cihān gülzārı dídāriyle ĥurrem / irem dirse yiridür aŋa ādem 

Ş2/283 yiridür aŋa dirsem bedr-i kāmil / beyān-ı ʿilmini şerģ idimez dil 

G96/4 yiridür ben aŋa āyíne-i ʿālem-nümā dirsem / ki her dem ʿālem-i ŝoģbet anuŋla şād ü ģayrāndur 

G101/2 yaşum enhārı gibi ķarşu çıķarsam yiridür / šoġrulup seyre gelen serv-i ĥırāmānumdur 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G183/2 güzellerüŋ biz uzun boylusına meyl iderüz / bülend olursa yiridür nihāl-i himmetümüz 

G211/2 peykānlaruŋla šolsa yiridür derūnumuz / cevrüŋi çekmege çü demürden yürek gerek 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G378/2 yiridür çāk ider isem yaķamı bāb gibi / göŋül alçaķlıġını itmedi kāşānemüze 

G416/4 vāʿiżüŋ öykesine uġrasa ŝofí yiridür / aŋa kim didi ki var mescide ġavġā eyle 

G467/3 güldükçe çāh olur iki yanında rūyinüŋ / düşerse yūsuf-ı dil aŋa yiridür yiri 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

yirine geçmek (birinin) [1] halefi olmak. 

M48/3 geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ģasíb / vālí-i ehl-i ʿašā şāh-ı cihān şāh selím 

… yirine baġlamaķ [3] … yerine bağlamak║…yerine koymak, …d(A)n saymak. 

G54/3 ģamdü li‟llāh ki beni baġladı mecnūn yirine / leylí-i zülfine ķıldı dil-i dívānemi bend 

G393/4 mecnūnı ʿāşıķuŋ yirine baġlamaġ olur / leylí itine kāse-i çeşmi sifāl ise 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

… yirine ķoymaķ [1] … farz etmek, … olduğunu tasavvur etmek. 

G328/5 mülāģaţamda ķulınuŋ ķulı yirine ķoyup / hemíşe kendümi yaģyā cihāna şāh iderin 

yirini āteş-i sūzān itmek [1] yerini yanan ateş etmek, ateşlere düşürmek, cayır cayır yakmak. 

M9/I/5 bir ģarāmí başını ĥāk ile yeksān itdüŋ / yirini ĥār gibi āteş-i sūzān itdüŋ 

yirini beklemek [3] mevkiini (ve vakarını) muhafaza etmek. 

G153/2 ķušb-i devr-i āsümān gibi yirümüz beklerüz / aldanup seyyāreler gibi müsāfir olmazuz 

G153/7 mescid-i aķŝā gibi yaģyā yirümüz beklerüz / biz muķím-i kaʿbe-i ʿışķuz müsāfir olmazuz 

G355/2 tenezzül itme hergiz gün gibi evden eve girme / yirüŋi bekle ŝofí kaʿbeveş ʿālem saŋa gelsün 

yirini od itmek [1] kendini ateşe atmak, ateşlerde yanmak. 

G270/1 saŋa kim sūzumı bildürmegi maķŝūd itdüm / ey ĥalílüm yirümi ʿūd gibi od itdüm 

yirini zír-i zemín eylemek [1] toprağın altına girmek║ölmek. 
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M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

yirler gökler, yirlerle gökler [2] yerler gökler, yerler ve gökler║bütün âlem. 

M1/II/1 dergāh-ı ģaķda yirlerle gökler / deryāya düşmiş bir kāha beŋzer 

G115/1 göŋlüni ʿışķ ile deryā-yı muŝaffā idegör / yirleri gökleri kendüŋde temāşā idegör 

yirlere geçmek [2] yerlere geçmek. 

1.1. çok korkmak. 

K14/26 ŝu gibi yirlere geçse n‟ola ĥavfiyle ʿadū / gösterür āyíne-i tíġi anuŋ rūy-i celāl 

1.2. çok utanmak, yerin dibine geçmek. 

G67/3 utanup ʿārıżından āb gibi / yirlere geçdi āfitāb ü ķamer 

yirlere yıķılmaķ [1] yerlere yıkılmak, yerlere düşmek. 

K6/2 kemānçenüŋ ŝanemi ŝındı yandı āteşe ʿūd / yıķıldı yirlere çengüŋ livā-yı şeyšānı 

yirüŋ ķulaġı var [1] “yerin kulağı var”; konuşurken temkinli davranılması gerektiğini; gizlice 

konuşulan şeylerin tahmin edilemeyecek yollar aracılığıyla başkaları tarafından öğrenebileceğini 

ifade eden atasözü. 

Ş2/262 işidüp cümle olurlar ĥaberdār / ʿaceb olmaz ki yirüŋ ķulaġı var 

yir yüzi [4] yeryüzü. 

1.1. yeryüzü║dünya. 

K5/11 deve ķašārına beŋzer kemerlerin gördüm / didüm ki yir yüzinüŋ budur ebr-i bārānı 

K31/20 ola aķar ŝu gibi gerd-i kederden ĥālí / ʿayn-ı ʿālemden aķa yir yüzine niteki mā 

1.1.1. yeryüzü║dünya║arz, zemin. 

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

1.2. yeryüzü║yerin/dünyanın “yüz”ü║arz, zemin. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

yir yüzine yıķılmaķ [1] yeryüzüne yıkılmak║toprağa düşmek║ölmek. 

M8/III/6 yıķıldı yir yüzine aŝlına rücūʿ itdi / seʿādet ile hemān ķurb-ı ģażrete gitdi 

yirine [11]  

1. yerine, yerini tutmak üzere. 

K15/6 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K17/23 ķanını düşmenlerüŋ mey yirine nūş itmege / bir ayaġ üzre šurup elde šutar sāġer livā 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 
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K25/12 buġda yirine göŋlümi ben neyle egleyem / dāne pirincdür šutalum ķarlu šaġlar 

K25/17 ķıtlıķ ŝovuķ odun yirine bu diyārda / ancaķ hemān geyiklerinüŋ boynuzı biter 

K27/4 altun oluķdur ol görinen şekl-i źü‟l-feķār / müʾminlere ŝu yirine envār olur revān 

M9/VI/6 olduġı yirde ķatı ķıtlıķ olurdı ʿālem / yir idi ulu kiçi laģm-ı ġanem yirine ġam 

G418/3 öldügüm aġlamazın ķorķum odur kim ölicek / seni kimler seve ben ʿāşıķ-ı maģzūn yirine 

G418/4 allar gey yaraşur saŋa yeter baŋa hemān / dem-be-dem ķanlu yaşum cāme-i gül-gūn yirine 

G418/2 tende cānā dehenüŋ źikri durur rūģ-ı revān / cānda ķaddüŋle ķaşuŋdur elif ü nūn yirine 

2. olarak, diye. 

K31/10 şeyĥ şiblí gibi aķar ŝuya seccāde ŝalup / gösterür ĥalķa ʿalāmet yirine bu cisr-i ʿalā 

 yirinmek [3] yerinmek, üzülmek, kederlenmek, esef etmek. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

M8/V/4 yirini zír-i zemín eyledi o mihr-i münír / yirini gitdi cihāndan niteki merd-i faķír 

G418/1 niçe bir vādí-i ġamda dil-i maģzūn yirine / baġlamaz ol ŝaçı leylí beni mecnūn yirine 

 yitişmek [4] yetişmek. 

1. (sakal için) çıkmak, bitmek, belirmek║(yazı için) yazılmak. 

K18/40 oldı her mıŝraʿı bir dil-ber-i şírín-ģarekāt / gün yüzinde görinür tāze yitişmiş ĥaš u ĥāl 

2. çok geç kalmadan yardıma koşmak. 

K20/41 meded yitiş meded ey müftí-i zemāne meded / muģammed ümmeti oldı mükedderü‟l-aģvāl 

G331/2 ʿār ider ben mübtelāsından yitiş ey derd ü ġam / şöyle bímār it beni gördükçe cānān bilmesün 

3. (bir gruba) dâhil olmak, (bir kimseye) tabi olmak. 

G363/4 ehl-i ʿirfāna yitiş ŝu gibi gel deryāya var / ālet-i hengāme olan şeyĥ-i bí-iźʿānı ķo 

 yitürmek [1] yitirmek, kaybetmek. 

Muk9/2 ģaşre dek ger arasaŋ bulmaķ anı mümkin degül / ģayf kim šopraġ arasında yitürdük gevheri 

 yoġ, yoķ [74] bir nesnenin ya da kimsenin mevcudiyetinin bulunmadığını ifade eder; var 

karşıtı. 

1. yok. 

K25/13 ol dem ķanı ki şekkere yoġ idi iştihā / ġurbetde ādeme ķurı etmek olur şeker 

K25/20 ĥalķuŋ biri birine selāmı kelāmı yoķ / her kişi kendü nefsine meşġūl olup gider 

K25/28 göŋli ġaní vü ķadri bülend ü saĥí-vücūd / yoķdur cihānda fażl ü kemāl ile ol ķadar 

K25/34 bir dāne arpa yoķ ne yisün atlarum ʿaceb / ķatırlarum hele çulını torbasını yer 

M10/I/4 saġlıġuŋ bünyādı yoķ āyínede ŝūret gibi / mašlaʿı şāh-ı cihānuŋ maşrıķ-ı ģikmet gibi 

M16/I/1 şehri sāʾirler ile seyr ider ol māh meded / mededüm yoķ ki varam kūyına her gāh meded 



1741 
 

M16/II/3 çāre yoķ kendümi dil-dāruma yār idimezin / meded allāh meded hey meded allāh meded 

M24/II/1 sen benümle yār idüŋ ʿālem baŋa aġyār idi / bu ʿadāvetler yoġ idi āşinālıķ var idi 

M25/II/2 kimseye ķul olmaġa yoķdur ölince niyyetüm / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

M25/III/1 derd ise pāyānı yoķ hicrān ise bí-intihā / ʿömr ise bāķí degül dünyā ise bir bí-vefā 

M26/II/1 bir hilāl-ebrū güzelsin serv-i gül-ruĥsārsın / görinenlerde naţírüŋ yoķ müsellem yārsın 

M27/II/1 benüm šaġlarca derdüm var viŝāl-i yāre çārem yoķ / dil-i dívānemüŋ eglencesi bir māh-pārem yoķ 

M27/II/2 ġamum ģadden ziyāde yılduzum düşkün sitārem yoķ / ne ķara günlere ķaldum yazuķlar baŋa yazuķlar 

M30/I/2 rāh-ı kūyında yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M43/I/1 ķapuŋda ķul olmaġ iledür ʿizzet ü cāhum / yoķdur bu cihān içre benüm ġayri penāhum 

Ş1/150 cihān bāġında yoķ anuŋ gibi gül / hezār olsa ʿaceb mi aŋa bülbül 

Ş1/165 ne bülbüldür ki yoķdur aŋa śāní / olupdur devr-i maģfil āşiyānı 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 

Ş2/177 dem-ā-dem yire düşmez atduġı oķ / felek gibi anuŋ yayın çeker yoķ 

Ş2/200 leb-i cān-baĥşı āb-ı zindegāní / daĥı yoķ ĥıżr-ı ĥaššınuŋ nişānı 

G3/4 kimse yoķ benden şikāyet eyleye sulšānuma / bir behāne ola varmaġa işigüŋden yaŋa 

G15/4 vuŝlat adın aŋduġuma ol perí güldi didi / yoġ imiş ʿaķluŋ senüŋ bí-çāre yazıķlar saŋa 

G16/5 görüp ķapuŋda bu yaģyā ķuluŋı sulšānum / revā mıdur diyesin çāre yoķ bu derde saŋa 

G56/2 āh kim aģvālümüz varduķça düşvār olmada / derdümüzden derdi yoķ dil-dāruŋ istiġnāsı var 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

G58/1 ʿālemüŋ yoķdur ŝafāsı derd-i bí-dermānı var / bu metāʿ-ı vuŝlata aldanmaŋuz hicrānı var 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

G66/2 cümlemüz ʿāleme aġlar gelür aġlar gider / ebedí rāģati yoķ rūģa dem-i rıģlet var 

G66/6 ĥaberi yoķ ki günāh ile ider baġrını ĥūn / şol bedende ki mey-i maʿŝıyet ü miģnet var 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

G69/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí serv-i sím-endām dil-bersin / lebüŋ vaŝfında söz yoķdur boyuŋ vaŝfında dil ķāsır 

G82/6 her kimüŋ lām-ı teʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

G99/5 ʿādet-i hārūnı gözle ŝanʿat-i hārūnı ķo / defter-i dünyāda bāķí yoķ ser-ā-ser fānídür 

G100/2 cefādan źevķumuz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G168/2 her maķāmı yiridür ney gibi seyr eyleyevüz / çünki yoķdur dilümüz gibi bizüm ģāyilümüz 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G206/2 aġladuġum bu durur gülşen-i ʿālemde benüm / göŋlümi eglemege bir gül-i ĥandānum yoķ 

G206/4 ʿāşıķ olanları ķullıġa ķabūl itmeyici / ben de bildüm ki o begzāde gibi ĥānum yoķ 

G206/5 baŋa bayrām yirini aŋma ŝaķın ey yaģyā / bile ŝalınmaġa bir serv-i ĥırāmānum yoķ 

G207/1 senüŋle ŝoģbet-i ĥāŝ eylerüz erāźil yoķ / şükür ĥudāya ki mā-beynümüzde ģāyil yoķ 
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G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G207/3 miyānuŋ olmasa ey gül-ʿiźār-ı sím-beden / dir idi ehl-i naţarlar tenüŋde bir ķıl yoķ 

G207/4 muķābilüŋde ģabíb ola vü yanuŋda raķíb / maģabbet ehline bundan ziyāde müşkil yoķ 

G207/5 fesāģat ile cihān pehlevānıdur dehrüŋ / kemāl-i naţm ile yaģyāya bir muķābil yoķ 

G216/2 aġzuŋ iķrārı ile būse kinār idimezüz / dehenüŋ gibi efendüm yoķ imiş iķrāruŋ 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G233/3 şenligüm yoķ mülk-i dil oldı ĥarāb-ender-ĥarāb / pādişāhum sevdügüm bir laģţa ābād eylegil 

G261/5 çāre yoķ ŝabra elümden ne gelür ey yaģyā / emr-i taķdír-i ĥudā kıldı taķāżā gitdüm 

G307/2 sen şāha yaķın olmaġa yoķ bende liyāķat / baŋa bu yiter kim seni seyr idem ıraķdan 

G349/4 maķām-ı ģayrete vardum bu derde çārem yoķ / ķarār ü ŝabr ise olmaz ferāġat idimezin 

G363/2 başınuŋ ġavġāsı çoķ hergiz ģużūr-ı ķalbi yoķ / kendüye dünyā içün zaģmet viren nā-dānı ķo 

G369/3 raķamveş kendümi cemʿ itmege bir laģţa çārem yoķ / gözüm bir çeşm-i şehlāda göŋül bir sím-símāda 

G372/5 götür ayaġuŋı bezm-i cihāndan ey yaģyā / liyāķatüŋ yoġ imiş çünki ŝoģbet-i yāre 

G386/4 şād-mānem ġam-ı yār ile sevünmez yoķdur / bir gedā cümle cihān mülkine sulšān olsa 

G391/1 ŝabā-yı āhuma döndüm ķarārum yoķ bu dünyāda / dil-i dívānem eglenmez ne gülşende ne ŝaģrāda 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

G420/4 çāre yoķ hergiz ġam-ı hicrāna āsān olmaġa / sāķí-i miģnet meger ser-mest ü ģayrān eyleye 

G425/6 girme o şehr-i dehre ehālísi yoġ ise / terk eyle ol diyārı ki deryāsı olmaya 

G436/4 şād olur ʿāşıķ o ġamdan ki günāhı yoġ iken / dilde memdūģı olanuŋ vara meźmūmı ola 

G457/4 görmez misin ki şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / ķan aġla var nihāl-i gül-i erġavān gibi 

G457/5 yaģyā ölümlü ĥasteye döndi mecāli yoķ / kūy-i ģabíbe varımaz oldı fiġān gibi 

G478/3 firāķa ķābiliyyet yoķ viŝāl-i lā-yezālüm var / göŋül levģinde taŝvír itdi yāri ʿışķı naķķāşı 

G491/4 senden ayruġa göŋül virmege yoķ göŋlüm benüm / var ķıyās eyle ne vech ile sever cānum seni 

G496/3 hecr ise yalıŋ ķılıç aʿdā ise pāyānı yoķ / sāķiyā bir cām-ı cemle rüstem-i zāl it beni 

G515/4 yoķ mecālüm ki görinem baŋa raģm eyle diyem / meger ol şāh düşinde göre nā-gāh beni 

Muk3/2 didüm ķandí sözinde yoķ ģalāvet / bilür anı cihān ĥalķı muķarrer 

Muk8/4 rengi yoķ şiʿrinüŋ ʿaceb işdür / vāy bu miskín yinür ŝanur ġazeli 

2. olmayan. 

M15/IV/2 ümmetüŋ ʿaybına ģaķķuŋ noķša-i ġufrānısın / başına dermānı yoķ bí-çāreler loķmānısın 

G56/5 şenligi yoķ bir ĥarāb-ābād imiş dünyā-yı dūn / her seģer bir derdi her gün bir ġam-ı ferdāsı var 

G63/1 ilāhí gerçi dünyāda ģisābı yoķ günāhum var / senüŋ gibi ilāhum var resūlüŋ gibi şāhum var 

G156/3 aġlayu aġlayu geldük bu ĥarāb-ābāda / ebedí şenligi yoķ külbe-i aģzān bilürüz 

G426/4 dār-ı dārāyı begenme ögme ķaŝr-ı ķayseri / bir yaķası yoķ ĥarāb-ābāda miʿmār olma a 

G456/2 söylenme ehl-i diller arasında cehl ile / maʿnāsı yoķ terāne-i sāzendegān gibi 

3. yok ise. 
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G82/6 her kimüŋ lām-ı taʿalluķ gibi bir ķullābı yoķ / āĥiret ŝaģrāsına yaģyā gibi āsān gider 

yoķ ģisābına ŝaymaķ [4] yok hesabına saymak; yokmuş gibi kabul etmek, hiç değer vermemek. 

M2/III/6 cihānda noķša-i ĥāki ŝayupdur yoķ ģisābına / şehenşāh-ı fenā sulšān-ı iķlím-i beķādur bu 

G7/2 ŝaymayınca yoķ ģisābına vücūdı ŝıfrını / źerreler mihr-i cihān-ārāya olmaz āşinā 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-i vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

G130/5 tırāş it noķša-i ĥāki ŝay anı yoķ ģisābına / vücūduŋ saŋa ģāyildür bu esrārı bilenden ŝor 

yoķ ģisābında olmaķ [4] yok hesabında olmak; yok hükmünde olmak, varlığı bir şey ifade 

etmemek. 

M45/VII/1cānumuz ʿazm-i ġazā ķılsa n‟ola ey yaģyā / yoķ ģisābında durur ŝıfr gibi çün aʿdā 

G202/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / bu beķāsı olmayan fāní temāşāgāha baķ 

G220/5 ne vücūduŋ var ola dāʾire-i ʿālemde / yoķ ģiŝābında olan noķšaya beŋzer meśelüŋ 

G235/5 yoķ ģisābındadur ey yaģyā vücūduŋ noķšası / mezraʿ-ı dünyā-yı dūnı ŝayma berg-i kāha gel 

yoķ mı, yoķ mıdur [9] yok mu?, yok mudur? 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

G103/1 baŋa ol gün yüzlü aģmedden şefāʿat yoķ mıdur / yā şefāʿat olmaġa bende liyāķat yoķ mıdur 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

G103/3 tír-i müjgānı gibi şimdi šoķınmadın geçer / dil-berüŋ bu şíve vü nāzında ģālet yoķ mıdur 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

G103/6 terk idüp düşmenligi inŝāfa gelmez mi raķíb / ķalb-i dūnında anuŋ dín ü diyānet yoķ mıdur 

G103/7 gitmege dünyādan ey ehl-i fenā yaģyā gibi / cānib-i ģaķdan bize daĥı ʿicāzet yoķ mıdur 

Muk16/2 senden efēal kimesneler yoķ mı / ey boġazından aŝılası foēūl 

yoġ olmaķ [1] yok olmak, varlığı ortadan kalkmak. 

G187/1 ʿışķ ehliyüz yoġ olsa n‟ola cümle varumuz / bād-ı maģabbet ile šaġıldı ġubārumuz 

1.1. yok olmak, varlığı ortadan kalkmak║ölmeden önce ölmek, nefsini öldürmek, kendi benliğini 

yok etmek. Bunu gerçekleştiren kişi, fenafillaha erer (=Allah‟ta var olur) ve gerçek mevcudiyeti 

bulur. Aşağıdaki üç maddede bu görüş ifade edilmektedir. 

yoġ olmayan var olmaz [2] “yok olmayan var olmaz” 

M17/III/2 muģaŝŝal sālik-i rāh-ı ʿadem oldum ĥudā yekdür / yoġ olmayan var olmaz ölmedin ölmek baŋa yegdür 

G503/1 yoġ olmayan var olmaz ey sāye-i ilāhí / şehr-i ʿademde yoķlar dervíşi pādişāhı 

sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur [1] “fena yolunun yolcusu yok olmak ile var olur” 

G122/1 sālik-i rāh-ı fenā yoġ olmaġ ile var olur / gün gibi envār-ı ʿaynı ʿışķ ile hem-vār olur 
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yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez [1] “insan yok olmayınca âlemde kendini var 

edemez”; “fenaya varmadan bekaya varılmaz”. 

G160/7 beķā isterseŋ ey yaģyā fenā-ender-fenā ol kim / yoġ olmayınca ādem kendüyi ʿālemde var itmez 

yoġ olsun [2] yok olsun║olmaz olsun. 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 

Ş1/210 ġam-ı ʿāşıķ gibi ʿömri çoķ olsun / miyānı gibi aʿdāsı yoķ olsun 

yoķ yire [1] “yok” yere, boşuna, beyhude. 

M25/IV/2 begligüm vardur diyen yoķ yire mesrūr olmasun / bir senüŋ gibi benüm şāh-ı cihānum var iken 

yoķdan var itmek [1] yoktan var etmek, vücut vermek, yaratmak. 

K7/43 bizi yoķdan var iden iki cihān sulšānı / ģaşre dek ģükmüŋe rām eyleye nevʿ-i beşeri 

yoķsa kişiye rūz-ı ķıyāmetde süʾāl yoķ mı [1] yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur [1] 

(tecâhül-i ârifane bir söyleyişle) “hiç Allah‟tan korkmaz mısın?”  

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

 yol [35] 

1. belirli bir yere ulaşmak için geçilen yer, güzergâh. 

K2/7 görinen şeb-nem degül lušf ile kaʿbe yolların / her gice şāmí gül-āb ile ŝular kerrūbiyān 

K16/38 erenler himmet itsünler alalum virmek allāhuŋ / ķomayalum budun yolında mārān-ı ķomaranı 

K31/9 cümle keştíleri anuŋ ķara šuġlar gibidür / geçilür leşker-i manŝūr ile yol uġrar aŋa 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

M8/VII /2 ġaríbler gibi gitdi o yollara tenhā / çekildi ʿālem-i bālāya hemçü mürġ-i hümā 

M42/I/1 çıķup āhum gibi gitdüm diyār-ı ġurbete şāhum / benüm āh-ı seģergāhumdur ancaķ yolda hem-rāhum 

Ş1/179 biri bir serv-i bālādur ki nā-gāh / gözüme rāst geldi yolda ol şāh 

G10/3 secde-i şükr ider ol şems-i cihānı göricek / öykinüp yollarınuŋ sāye-i dívārı baŋa 

G72/5 yol gibi boynın burup ʿālemde ey yaģyā / müdām ʿışķ yolında geçenler bí-ser ü sāmān geçer 

G75/4 kaʿbenüŋ uzun uzaķ yollarına gitmek ile / ķulları cānib-i mevlāsına ķurbiyyet ider 

G81/3 başumuz kūh-i elem oldı görinen iki ķaş / birisi rāh-ı fenā vü biri ġurbet yolıdur 

G95/3 yoluŋda kebkebüŋ naķşı ŝanasın necm-i hādídür / naʿlçeŋ izlerini gördüm didüm bu dāl-i devletdür 

G146/4 şāyed esirgeye beni ĥayr ile yād ide / cānānenüŋ yolında ķazasuz mezārumuz 

G178/1 ʿışķ ehli yolda görse seni geçmez āhsuz / şāhum sen aŋa ķalma ķul olmaz günāhsuz 

G201/4 āĥiret yolında der-bend-i ecelden ġam yimez / ʿāşıķı dünyāda bí-pervā ider sevdā-yı ʿışķ 

G262/3 ecel der-bendini gördüm ki ġāyet ķorĥulu yoldur / hemān ferhād ü mecnūnı öŋümce dídebān itdüm 



1745 
 

G266/1 geçdi ʿömrüm gibi yoldan şeh-süvārum serverüm / atınuŋ izi gibi ardınca ķaldı gözlerüm 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

G424/4 bāb-ı ģabíbümden yaŋa gün gibi gündüz varmazın / sāyem daĥı šaķılmasun yārüm yolında yanuma 

2. amaç, maksat, uğur. 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

K29/22 ēarb ü ģarb eyyāmı olduķda gürūh-ı ġāziyān / cān virür yaģyā gibi yoluŋda olmaġa şehíd 

K32/10 tíġ gibi çalışur dín yolında her dem / seyf-i islām dise šaŋ mı aŋa ehl-i firāķ 

M3/V/2 ten libāsından geçer bí-ķayd olur taĥfíf ider / evliyā bārí teʿālānuŋ yolında varını 

G189/5 baş ü cāndan geçerüz itlerüŋ izin göricek / ʿışķ yolında begüm bir pula olur biŋ baş 

G306/3 šaġlar gibi yoluŋda ģāżır-cevābem emmā / bir kez teraģģum ile olmaz ĥišāb senden 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

3. bir işte takip edilen yöntem, usul, davranış biçimi. 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G81/2 n‟ola yirden göge āh eylesem ol māhı görüp / görinen āh degül mihr ü maģabbet yolıdur 

G81/4 ʿışķ der-bendi imiş díde-i ʿāşıķ bu göŋül / kārbān-ı ġam ü endūh ü meşaķķat yolıdur  

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

G98/5 meşaķķat yolı imiş kaʿbe-i maķŝūda varan yol / maģabbet ehlinüŋ derdi devāsından muķaddemdür 

G129/6 serdār olur ekābire her dem elif gibi / šoġrulıġ ile kim ki bu yoldan ide ʿubūr 

G260/3 āsānlıġ ile menzil-i maķŝūda irişdüm / ŝofí bu yola himmet-i merdān ile gitdüm 

G269/2 kendümi yaʿķūb-ı ģasret yolumı rāh-ı firāķ / ĥānemi beytü‟l-ģazen şehrümi kenʿān eyledüm 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

yol bulmaķ [2] bir yere, bir şeye ya da birine erişme imkânı ve fırsatı bulmak. 

G196/4 gözlerümden yol bulup dāġ-ı cigerden dāʾimā / ģasret-i dídāruŋ ile šurmaz aķar iki şaš 

G364/4 biŋ yirde gerek sínesine çeksün elifler / vaŝlına anuŋ yol bulımaz ʿāşıķ-ı güm-rāh 

yol eri yolda gerek [1] “yolcu yolunda gerek”; “vakit geçirmeden yola koyulmalı” anlamında 

atasözü. 

G81/5 ġāfil olma yol eri yolda gerek ey yaģyā / ʿışķ yolında ölüm ʿāşıķa vuŝlat yolıdur 

yol erkān [1] usul, adap. 

G58/5 muķteżā-yi yāre rāżí ol cefādan aġlama / ĥāneķāh-ı ʿışķuŋ ey yaģyā yolı erkānı var 

yol eylemek, yol itmek [3] yol yapmak, yol oluşturmak║ulaşma çaresi bulmak. 

Ş1/139 birisi daĥı ibrāhímdür ol / vücūdum kaʿbesine eyledi yol 

M10/V/1 medd-i bi‟smi‟llāh gibi eyle var allāha yol / ķol ķanad olsun saŋa ĥavf ü recāsı saġ u ŝol 

G178/7 yaģyā yol itse yāre n‟ola dūd-ı āhdan / kimse gide mi menzil-i maķŝūda rāhsuz 
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yola düşmek [2] yola koyulmak, yola çıkmak. 

K24/10 bād-ı ŝabā gibi yola düşdüm o dem hemān / çünkim feżā-yı ķalbüme irişdi bu hevā 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

yola gitmek [1] yola çıkmak, yolda yürümek. 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

yolda ķalmaķ [2] gidilen yolda ilerleyememek, gidilecek yere geç kalmak ya da gidememek. 

M3/V/5 yolda ķalma gel gider bār-ı girān-ı ġafleti / ģāl idin ol şāh-ı ġāzínüŋ lašíf aĥbārını 

Muk12/1 šurup šurup deve dirsem ʿaceblemeŋ beni kim / bir iki oŋmaduķ at ile yolda ķat ķaldum 

yoldan alıķomaķ [3] yoldan alıkoymak, (birinin) gitmeye niyetlendiği yere gitmesine engel 

olmak. 

K33/5 lenger-i lām-ı cehālet seni yoldan alıķor / yil gibi gel ģarekāt eyle ķımıldan depren 

G68/5 gül gibi fāĥir libās ile tefāĥür eyleme / alıķor yoldan seni āĥir bu ĥār-ı iftiĥār 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zínhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

yolı çıķmaķ [1] yolu çıkmak, yolu varmak. 

G102/4 aķar ŝu gibi yolum baģr-i bí-kenāra çıķar / ģayāt-ı kāźibe der-bend-i reh-güźārumdur 

yolı düşmek [1] yolu düşmek, rastgele yanından/yakınından geçmek. 

G369/1 göŋül alçaķlıġın itsüŋ diŋüz ol serv-i āzāda / düşerse yolı uġrasun bu cāy-i miģnet-ābāda 

yolı irişmek [1] yolu erişmek, yolu varmak, yolu çıkmak. 

K25/1 bir mašbaĥa irişdi yolum eyledüm naţar / niʿmet yirine ĥalķı sefer ġuŝŝasını yer 

yolı uġramaķ [1] yolu uğramak, yolu düşmek. 

M2/V/3 ecel derbendine uġrar yolı sulšān ü dervíşüŋ / mezār-ı evliyā ʿibret-nümādur ĥalķa ey yaģyā 

yolı üzre [2] yolu üzerinde, geçtiği yolda, güzergâhında. 

M41/V/1 çünki ey yaģyā ecel cāmın ŝuna dest-i fenā / yolı üzre ķazalar ķabrümi erbāb-ı fenā 

G319/5 yaŋılup ola ki bir ĥayr duʿā ide baŋa / yolı üzre ol elif-ķāmetümüŋ sin idesin 

yolın yaŋılmaķ [1] yolunu şaşırmak, nereye gideceğini bilememek, yanlış yola sapmak║doğru 

yoldan ayrılmak. 

M1/III/8 bilmezlik itdüm bundan öŋürdi / dívāne gibi yolum yaŋıldum 

yolına [3] yoluna, uğruna. 

K7/27 bir bahādır nökerinüŋ nitekim berg-i ĥazān / çüridür yolına dünyā šolusı sím ü zeri 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

G212/5 geregi gibi şehíd olmaġa yaģyā şimdi / sevdügi yolına biŋ cān ile cān virse gerek 
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yolında [1] yolunda, uğrunda. 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

G174/7 o serv-i bāġ-ı cināna muģibbüz ey yaģyā / yolında ĥāk-i derüz ĥalķa šoġrusını derüz 

G180/2 cāna başa ķalmazuz yolında her ʿīsā-lebüŋ / biz mürüvvet kānıyuz cūd ü seĥā ʿummānıyuz 

yolına gelmek [11]  

1. yolunu kesmek, karşısına çıkmak. 

K8/22 devr-i ʿadlinde yolına kimse gelmez sāyeveş / şems gibi yola gitse tāc-ı zerle bir ķarı 

K16/13 yolına geldi emmā sāye gibi pāy-māl oldı / ŝava ile šırava ejdehāsı šuna śuʿbānı 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

K28/35 itdügini buldı geldi yolına seyl-i sitem / kendü mensūbātuŋa anuŋ ki oldı nisbeti 

M9/II/3 sevmedi ĥırlı degüldür diyü ehl-i ĥıredi / gelmeye yolına seyl-i sitemi ķala didi 

Ş2/38 yolına kimsenüŋ hergiz gelür yoķ / deminde híç ecel düzdinden ayruķ 

G161/2 kimsenüŋ düzd-i ecel gibi yolına gelmezüz / lālenüŋ yil gibi yilken taķyesini ķapmazuz 

G221/8 seni mānend-i ģarāmí ŝoyup öldürmek içün / geliser yoluŋa der-bend-i fenāda ecelüŋ 

2. yoluna çıkmak, ettiğini bulmak. 

M31/III/1 şol bí-vefā ki ʿāşıķınuŋ āhını alur / bir gün olur ki sāye gibi yolına gelür 

G219/1 yolına geldi cefālar itdügi cānānumuŋ / pür-cefādur sevdügi ol āfet-i devrānumuŋ 

G223/2 bir güneş yüzlü cefāsından mizācuŋ ĥastedür / sāye gibi yoluŋa geldi cefākār olduġuŋ 

yolında cān virmek [3], yolında ölmek [4] uğrunda ölmek. 

K5/45 cemíʿ-i ķulları yaģyā gibi ġazāda olur / yolında ölmege cānlar virici ķurbānı 

Ş1/208 şu kim ķadrin bile ʿāşıķlarınuŋ / yolında cān vire ŝādıķlarınuŋ 

G217/5 şehíd-i ʿışķ-ı dilberdür disünler şimdi yaģyāya / yolında ölmege biŋ cān ile cān virdi cānānuŋ 

G120/4 dostum yoluŋda cān virmek iŋen āsān idi / müşkil oldur kim işidür düşmenüm ĥandān olur 

G263/5 irişmez ʿışķ ile cān virmeyince kimse cānāna / yolında ölmez isem şimdi yaģyā olmasun adum 

G282/2 senüŋ yoluŋda cān virmek baŋa ʿayn-ı seʿādetdür / eger cān ise maķŝūduŋ fidā olsun benüm cānum 

G401/7 yaģyā ölüp yolında o şírín-zebānumuŋ / ferhād gibi aŋılayın ad ü ŝan ile 

yolında ġubār olmaķ [1] kendi benliğini yok saymak, benliğini ortadan kaldırmak. 

G68/6 yoķ ģisābına ŝayan ŝıfr-i vücūdın var olur / rifʿat isterseŋ eger mevlā yolında ol ġubār 

yolında ĥāksār itmek (birinin) [1] yolunda toprak etmek║öldürmek. 

G160/1 baŋa bu cevri kim devrān ider gül yüzlü yār itmez / yolında ol mehüŋ bir gün öŋürdi ĥāksār itmez 

yolında ķurbān(lar) olmaķ [8], yolında ölmek (birinin) [6] uğruna kendini feda etmek, uğrunda 

canını vermek. 
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M41/I/2 kimseler görmiş degül ģüsnüŋ gibi ģüsn-i cemíl / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/II/2 bir nefes sensüz baŋa dirlik ģarām oldı ģarām / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/III/2 ehl-i diller cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/IV/2 yā sevād-ı ʿayn-ı ʿāşıķ yā ʿadesdür bí-gümān / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

M41/V/2 yazalar seng-i mezārum üzre aŝģāb-ı ŝafā / hey yolında öldügüm ķurbānlar olduġum ĥalíl 

G294/5 ʿışķ ile yaģyā ķuluŋ gibi hezār ender-hezār / ölmege cānlar virür yoluŋda ķurbān olduġum 

G298/3 hey yolında öldügüm ʿuşşāķa hicrānuŋ senüŋ / ģālet-i nezʿinde cān acısına beŋzer hemān 

G414/4 cümle ʿālem cān virür yoluŋda ķurbān olmaġa / ģażret-i eyyūb-ı ensāríde seyrān eyleme 

yolında yanar oda girmek (birinin) [1] (birinin) yolunda yanan ateşe girmek║(birini) uğrunda 

kendini ateşe atacak kadar çok sevmek. 

Ş2/45 cān atup ʿışķına şāh-ı cihānuŋ / girür yanar oda yolında anuŋ 

yolını ĥārdan pāk eylemek (birinin) [1] yolunu dikenden arındırmak. 

G324/3 ĥārdan yoluŋı pāk eyledi cān virmek ile / gitdi ol bülbülüŋ ey ġonce-i raʿnā diyesin 

yolını pāk itmek [2] yolunu temizlemek║karşısına çıkan manevi kirleri akan suyun çeri çöpü 

yolundan arındırdığı gibi arındırmak║temiz yolda yürümek║her türlü iş ve davranışında 

doğruluktan ve saflıktan ayrılmamak.  

G122/7 yolını pāk iden ey yaģyā aķar ŝular gibi / gün gibi ʿayne‟l-yaķín āyíne-i dídār olur 

G421/5 ŝu gibi pāk-meşreb ol yoluŋ pāk eyle ey yaģyā / cihān bāġında göŋlüŋi aķıt bir serv-i bālāya 

yollar gözetmek [1] yolları gözlemek, gözü yollarda olmak║hasretle birinin gelmesini beklemek. 

G103/5 ķapu gibi gözümüŋ yollar gözetmekdür işi / gelmege bu beyt-i aģzāna ʿināyet yoķ mıdur 

 yoldaş [2] yol arkadaşı, aynı yolda yürüyen kimseler. 

1.1. yoldaş, yol arkadaşı║Yahya‟nın gazi yoldaşları. 

K16/42 hezārān āferín olsun ki ķomaz ġayreti elden / yigirmi yoldaşı ile yidiler iki yekrānı 

1.2. yoldaş║(Allah-kul bağlamında) kulun yanında bulunup yardımcısı olan Allah. 

K3/40 mesnedüŋ ģaķ yarıcuŋ allāh muʿínüŋ aŝfiyā / gicede gündüzde şāhum yoldaşuŋ allāh ola 

yoldaşı bārí enísi deyyān-ı ķadím ola [1] “yoldaşı Bârî (=her şeyi takdirine uygun şekilde yaratan 

Allah), dostu kadim Deyyân (kullarının mükafatını ve cezasını hakkıyla veren Allah) olsun.”; 

“Allah her daim yari ve yoldaşı olsun”. 

M48/7 gicesi ķadr-i münír ü güni ʿíd-i mevlā / yoldaşı bārí enísi ola deyyān-ı ķadím 

yoldaş olmaķ [3] yol arkadaşlığı etmek, aynı yolda yürümek. 

1.1. (birinin) yanında gitmek. 
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M1/IV/5 rāh-ı beķāda yoldaşuŋ olmaz / ķorsın gidersin māl-i keśíri 

1.2. rakip çıkmak. 

G387/1 kāşkí nūr-ı cemālüŋ ʿāleme fāş olmasa / kimseler ʿışķuŋ yolında baŋa yoldaş olmasa 

1.3. ayak uydurmak. 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

 yöre [1] dolay, civar. 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

yuķaru yukarı. 

yuķarudan aşaġa [1] yukarıdan aşağıya║aşk dergâhından Keyvan‟a. 

G245/1 der-i dergāh-ı ʿışķa ŝofiyā gel bārí derbān ol / yuķarudan aşaġa nāzır-ı eyvān-ı keyvān ol 

 yumaķ [1] yıkamak, temizlemek║silmek, gidermek, yok etmek. 

G357/1 āb-ı tevģíd ile dilden mā-sivā naķşını yu / mā hüve‟l-maķŝūd olan hūdur iki ʿālemde hū 

 yumruķ elin parmakları sıkılmış ve yumulmuş hâli ve bu şekilde elle yapılan 

vuruş║baskı. 

yumruġı altına almaķ (birini) [1] üzerinde baskısını hissettirmek. 

M9/IV/5 beli bükilmiş idi bār-ı günāh ile belí / yumruġı altına almışdı vücūdın eceli 

 yunmaķ [1]  

1. yıkanmak║masiva kirinden arınmak. 

G104/1 ŝoymadın dest-i ecel ŝoyındılar ebdāllar / geçdiler baģr-i fenādan yundılar ebdāllar 

1.1. yıkanmak, silinmek, giderilmek. 

G486/2 yaşumla yundı gözde olan noķša-i ģicāb / ģā-yı ģaķíķat eyledi cím-i mecāzumı 

 yūsuf [11] 

1. Hazreti Yusuf. Tanıklarda dürüstlüğü, güzelliği, kuyuya atılması, zindana düşmesi, köle olarak 

satılması ve babası Hazreti Yakub‟un ona duyduğu hasretle geçmektedir. 

K22/21 dostum mıŝr-i cefāsında olan aʿdāya / yūsufuŋ šoġrulıġı āĥir-i kār oldı sinān 

K27/17 kim gördi kim işitdi ʿaceb bir senüŋ gibi / ģüsn ile yūsuf ola şecāʿatle ķahremān 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

G37/3 śāní ola mı hergiz ģüsn ile saŋa yūsuf / bu lušf ile bu ģüsne ne śāní vü ne śāliś 

G62/2 hey meded ķurda sözüm var yine yaʿkūb gibi / göŋlümüŋ yūsufını eyleyeyin istifsār 

G108/1 yüzine šutmış niķāb-ı ĥaššı yūsufvār şiʿr / şívesindendür ģicāb ile ider güftār şiʿr 
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G130/7 ten-i ĥākíden iste rūģ-ı pāki her dem ey yaģyā / viŝāli ķıŝŝasını yūsufuŋ beytü‟l-ģazenden ŝor 

G218/6 cān atup aŋa göŋül yūsufı fi‟l-ģāl düşer / mıŝr-ı ģüsnüŋde görindükçe o çāh-ı źeķanuŋ 

G253/2 aġırı altun deger maģbūbdur yūsuf gibi / cümle ĥalķ ol ķāmeti mevzūna olmışdur ġulām 

G310/2 ārzū-yı rūy-i yār egler hemíşe ʿāşıķı / yūsufuŋ gitmez ümíd-i vuŝlatı yaʿķūbdan 

yūsuf-ı cān [1] can Yusuf‟u; Hazreti Yusuf gibi zindana (=bedene) hapsolmuş can/ruh. 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

yūsuf-ı dil [1] gönül Yusuf‟u. 

G467/3 güldükçe çāh olur iki yanında rūyinüŋ / düşerse yūsuf-ı dil aŋa yiridür yiri 

yūsuf-ı gül-çihre [3] gül yüzlü Yusuf║sevgili. 

G269/1 yūsuf-ı gül-çihremi seyrümde seyrān eyledüm / cūşa geldüm aġladum āh itdüm efġān eyledüm 

G285/2 yūsuf-ı gül-çihremüŋ dellāl-ı ʿışķı cānumı / gezdürüp bāzār-ı miģnetde mezād eyler benüm 

G342/2 ģüsni efzūn olduġınca yūsuf-ı gül-çihremüŋ / níl gibi yaşumuŋ deryāsı artar šurmadan 

yūsuf-ı gül-pírehen [2] gül gömlekli Yusuf║sevgili. 

G314/1 begüm yaʿķūb-ı cāna yūsuf-ı gül-pírehensin sen / gözümüŋ nūrı göŋlümüŋ sürūrı şimdi sensin sen 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

yūsuf-ı kenʿān [3] Kenan ilinin Yusuf‟u. 

M22/III/1 ʿayş ü ʿişret eyleyüp cemʿiyyet-i yārān ile / eglenürdi göŋlümüz ol yūsuf-ı kenʿān ile 

G260/4 bí-hūş-ı ġam-ı fürķati iken kendüme geldüm / yaʿķūb gibi yūsuf-ı kenʿān ile gitdüm 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

yūsuf-ı mıŝr-i melāģat [3] güzellik Mısırı‟nın/ülkesinin Yusuf‟u. 

K2/20 yūsuf-ı mıŝr-i melāģat pādişāh-ı rūm ü şām / kaʿbe sulšānı ʿacem ĥānı şeh-i ŝāģib-ķırān 

G132/2 níle girmiş yūsuf-ı mıŝr-i melāģatdür didüm / āsümāní cāme ile gördügüm gibi faķír 

G198/3 çāh-ı ġamda ŝu gibi hecrüŋle šurı šuralum / el-vedāʿ ey yūsuf-ı mıŝr-i melāģat el-vedāʿ 

yūsuf-ı śāní [7] ikinci bir Yusuf, ikinci Yusuf; güzellikte Hazreti Yusuf‟a eş olan. 

M27/VI/1 tekellüfsüz bize her dem gelürdi yūsuf-ı śāní / cemāli gülleri ĥandān iderdi beyt-i aģzānı 

M30/I/2 rāh-ı kūyında yoġ ol yūsuf-ı śāníden eśer / aġla ey gözlerüm aġla ne gelür var ne gider 

M32/II/1 ayuŋ on dördine beŋzer birinüŋ yüzi hemān / biri bir yūsuf-ı śānídür odur cān-ı cihān 

M36/IV/2 bugün mıŝr-ı cemāl içinde sensin yūsuf-ı śāní / efendüm pādişāhum sevdügüm ĥānum süleymānum 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G343/4 yūsuf-ı śāní gibi bir dil-bere mālik olan / yatsudan ŝoŋra seģer vaķtinden evvel girmesün 

G490/2 benüm yaʿķūbveş ķalmaz cihānı görecek gözüm / eger gelmezse nūr-ı dídeveş ol yūsuf-ı śāní 

yūsuf-ı zemān [3] zamanın Yusuf‟u. 
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1.1. Mısır‟da baş gösteren kıtlıkta Hazreti Yusuf‟un gösterdiği sağduyu ve ihtiyatı göstermesi 

beklenen memduh║Defterdar İskender Çelebi. 

K25/8 ey yūsuf-ı zemān bize ķızlıķda ķıl meded / māhí gibi cihān biri birin yemek umar 

1.2. zamanın en güzeli olarak görülen sevgili. 

G230/2 ger biŋde birini yazam ey yūsuf-ı zemān / yazmaķda vaŝf-ı ģüsnüŋi ʿāciz ķalam senüŋ 

G271/2 cānā düşüm mi idi benüm ʿizzete irüp / sen yūsuf-ı zemān ile ŝoģbetler itdügüm 

2. İstanbul Şehrengizi‟nde anılan dilberlerden biri. 

Ş2/151 birinüŋ adı yūsuf serv-ķāmet / göŋüle nār-ı ģasret cāna āfet 

 yūsuf-cemāl [5] Yusuf yüzlü; Hazreti Yusuf gibi güzel yüzlü (sevgili). 

M33/II/1 ayrulıķ müşkil belādur işidenlerden ıraķ / gitdi ol yūsuf-cemālüm el-firāķ u el-firāķ 

Ş1/177 o gökde istedügin yirde bulmış / ki bu yūsuf-cemāle mālik olmış 

G120/3 görmesem gün yüzüŋi bir laģţa ey yūsuf-cemāl / ġuŝŝadan dünyā serāyı gözüme zindān olur 

G258/3 ʿālemüŋ yaʿķūbıyam derd ü belā eyyūbıyam / çoķ zemān oldı ki ol yūsuf-cemāli görmedüm 

G414/7 gözine zindān idüp dünyāyı ey yūsuf-cemāl / baş ķoşup aġyār ile yaģyāyı bí-cān eyleme 

 yūsuf-çihre [1] çehresi Yusuf‟a benzeyen; Hazreti Yusuf kadar güzel çehreli (sevgili). 

G95/1 nigār olmayıcaķ dünyā serāy-i dār-ı ġurbetdür / o yūsuf-çihresüz ʿālem baŋa kenʿān-ı ģasretdür 

 yūsufí destār [1] başa geçecek tarafı dar, tepeye doğru genişleyen; öndeki dilimli tepe 

kısmı hariç tülbentle sarılı kavuk. <Sultan I. Murad‟ın türbesinin içerisindeki kavuğu> 

M3/V/7 heyʾet-i eflāke döndi türbesinüŋ ķubbesi / beŋzedürler āfitāba yūsufí destārını 

 yutmaġ [1] ağzına alıp çiğnedikten sonra mideye indirmek, yutmak. 

K33/22 maʿní yüzinde senüŋ nefs-i nefísüŋ gemisi / ejdehādur ki seni yutmaġ içün açdı dehen 

 yüce [8] ulu, büyük, yüksek, mertebesi üstün. 

K9/43 yanuŋda ķayser ü ĥākānı aŋmaġa utanur / gören bu cūd ü seĥāyı bu yüce ʿunvānı 

M2/II/3 yücedür ʿālem-i ervāģ gibi cümle ʿālemden / cibāli geçmiş ímān ehline ʿālí menāzildür 

M3/II/4 didiler ķadrüŋ bülend iken yüce šaġlar gibi / bu ġamām-ı ġuŝŝadan niçün olursun ġam-küsār 

M21/V/2 ġāzíler dergāhı ey yaģyā yüce dergāhdur / seyf-i dínüz merd-i meydānuz budun şeh-bāzıyuz 

Ş2/328 dil-i bí-çāreme ĥoş geldi bu söz / yöŋeldüm ol yüce dergāha düpdüz 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

G177/3 yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / gözi açuķlar arasında mubaŝŝırlanuruz 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 
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yüce šaġlar gibi büyüklenmek [1] yüce dağlar gibi büyüklenmek║büyüklük taslamak, 

mağrurlanmak, kurumlanmak, kibirlilik etmek. 

G397/7 ŝaķın ey yaģyā büyüklenme yüce šaġlar gibi / ser-nigūn olma ģayādan bār-ı istikbār ile 

 yücelmek [2] yükselmek, yücelik bulmak. 

1.1. boylanmak, büyümek, serpilmek. 

Ş1/144 biri aķ yılduz ol ĥurşíd-i gerdūn / yüceldügince olur ģüsni efzūn 

1.2. (güneş için) irtifa bulmak║(kemal sahipleri için) ilerlemek, makam sahibi olmak, itibarı 

artmak. 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

 yük bir insan, hayvan ya da taşıtın taşıdığı şeylerin tamamı; insana manevi baskı yapan 

ağır sorumluluk ya da durum. 

yüki(n) boynından ırmaķ [2]  

1.1. yükünü boynundan atmak/indirmek║yükü üzerinden atmak. 

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 

1.2. yükünü boynundan atmak/indirmek║yükü üzerinden atmak║manevi ağırlık veren 

sorumluluktan kurtulmak║emaneti teslim etmek║ölmek. 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

yükini yuķaru yıġmaķ [2] yükünü yukarı yığmak║bahanelerle işi yokuşa sürmek, nazlanmak, 

mırın kırın etmek, kendini ağırdan satmak, tepeden bakmak. 

K25/23 farżā birine arpa süʾālini eylesek / çerĥ-i felek gibi yükini yuķaru yıġar 

G457/3 ol ĥˇāce-i zemāneye ķul olmazın faķír / dāʾim yükin yuķaru yıġa āsümān gibi 

 yüklenmek [2]  

1. ağırlığını bir şeyin üzerine vermek, abanmak, zorlamak. 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ĥımār-ı pelíde pelān gibi 

2. bir yükün altına girmek, bir yükü üstüne almak. 

G176/4 keyķubāduŋ iʿtibārı bārına yüklenmezüz / yil gibi dārālaruŋ dārına dāĥil olmazuz 

 yükselmek [1] (ay ve güneş için) irtifa kaydetmek║(mahbup için) gelişip serpilmek. 

G41/2 ģüsni artar šurmayup yükseldügince mihr ü māh / ĥūb olur varduķça ey dil olıcaķ maģbūb genc 

 yümn [1] mübareklik║bereket║(dalga için) birbiri ardına, bembeyaz köpüklerle gelen. 
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K3/10 anda aķ dül-bend ile yir yir cünūd-ı ŝāliģín / yümn ile emvāc-ı deryā-yı ŝafādur vāķıʿā 

 yürek [2] kalp║duyguların idrak merkezi olan gönül. 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

G431/1 vāy aŋa kim germ olup sevdügi anuŋ serd ola / yüreginde dāġ-ı fürķat bir oŋılmaz derd ola 

yüregi acımaķ [1] içi acımak║hâline çok üzülmek, çok acımak. 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

yüregi döymemek [3] kalbi dayanmamak. 

G210/3 yalıŋız bir būse adın aŋmaġa varmaz dilüm / sāde pehlūya benüm cānum nice döysün yürek 

G229/4 yüregi döymez viŝāle gūşe-i ġam-ĥānede / göŋlini egler ĥayālüŋ ʿāşıķ-ı dildādenüŋ 

G341/2 yüregüm döymez ki varup ķarşuŋa āh eyleyem / mūcib-i fetģ-i kelām ü bāʿiś-i güftār iken 

yüregi oynamaķ [4], yüregi raķķāŝ olmaķ [1]  

1.1. yüreği oynamak║kalbi yerinden çıkacak gibi olmak║çok korkmak. 

K29/19 yil gibi irseŋ semendüŋle ġazāda āŝafā / yüregi oynar ʿadūnuŋ nitekim evrāķ-ı bíd 

1.2. yüreği oynamak║kalbi yerinden çıkacak gibi olmak║çok heyecanlanmak. 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

G24/4 fürķati yārüŋ ķulaġuma çalınsa bir nefes / bezm-i ģayretde yürek raķķāŝ olur baġrum kebāb  

G131/1 ol kemān ebrūlerin depretse cānum deprenür / yüregüm oynar gözüm segrir nişānum deprenür 

G418/5 ʿaķl ü fikrüm gider oynar yüregüm ey yaģyā / nev-cüvānum ki gele nāz ile oyun yirine 

yüregini oynatmaķ [1] yüreğini oynatmak, yüreğini hoplatmak║çok heyecanlandırmak. 

G344/4 bir ĥazān yapraġı gibi yüregümi oynadur / her ķıyāmet güni gibi āfet-i devrān olan 

yüregüm [1] “kalbim!”; sevgiliye hitap. 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

 yürimek [36] yürümek. 

1. adım atarak yol almak, ilerlemek, gitmek. 

K9/42 atuŋ öŋince piyāde yürürse sām-ı süvār / eyā sikender-i śāní maģall ü erzāní 

K12/23 atuŋ öŋince alayuŋda fíller yürisün / seģer yilinüŋ öŋince niteki ebr-i semā 

K16/4 meger her šūġ-ı sulšāní šaríķat pírine beŋzer / yürür ardınca öŋince mürídānı muģibbānı 

K34/26 ĥūbdur fenā yolında begüm ķāšıʿu‟š-šaríķ / rāy-i firāset ile yüri kār-dān gibi 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

M8/II/2 görindi ĥalķa dıraĥt-i şükūfedāra dönüp / yüridi ķulları yanınca lālezāra dönüp 

M8/II/4 müzeyyen idi bedenlerle aķģiŝāra dönüp / el öpmege yüridi mihr-i bí-ķarāra dönüp 

Ş1/111 ol ortalıķda niçe ʿāşıķ-ı zār / yürürler tunca üzre ĥār ü ĥas-vār 
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Ş1/112 yürür ŝu üzre ʿuşşāķ-ı belā-keş / ŝanasın cemʿ olur āb ile āteş 

G370/5 yaģyā sipāhí begler yaʿní güzel cüvānlar / ol şāhumuŋ öŋince gördüm yürür piyāde 

G437/3 fürķatüŋ yaʿķūbıdur ey yūsuf-ı gül-pírehen / bāġda nerges ʿaŝā ile yürür aʿmā gibi 

1.1. (kervan için) yol almak, ilerlemek, gitmek║(bulut için) hareket etmek, yer değiştirmek. 

M15/VI/2 geldügi yire giderler cān gibi pír ü cüvān / gökde bulıšlar yürür yirde ķašār-ı kārbān 

1.2. yol almak, ilerlemek, gitmek║yükselmek, talihten ve fırsattan istifade itibara erişmek. 

G428/4 taķyeŋ ĥayālleriyle gün šoġsa sāyesinden  / šurmaz urur yürürsin atuŋa tāziyāne 

2. salınmak. 

M40/III/1 ķanı ol dem ki binüp nāz atına niçe zemān / çignedürdüŋ yüriyüp ehl-i niyāzı her ān 

G64/6 söylese ārām-ı cāndur yürise şems-i cihān / šursa serv-i cennet otursa nihāl-i verd-i ter 

G107/1 ol serv-ķad ki āfet-i devrān olup yürür / cellād-ı ġamzesi anuŋ ādemler öldürür 

G439/4 ben šabl gibi dögüneyin nāleler ķılup / sen ser-firāz olup yüri şāhum ʿalem gibi 

3. gezmek, dolaşmak. 

K10/8 ŝayyād segleriyle segirdürdi her ġazāl / aġyār ile yürürdi ŝanasın ki bir nigār 

K11/9 her biri ġamdan berí olmış yürür ins ü perí / ʿaynı ile ʿālem-i firdevse dönmiş her kenār 

M9/II/4 yetmişe yetmiş idi devr-i zemānuŋ ʿādedi / ŝalınur yürür idi ŝanmaŋuz ol bí-mededi 

M34/II/1 yanuŋca alay ile yürür cümle güzeller / sulšānı ile seyre giden beglere beŋzer 

Ş1/169 bıçaķcıdur biri ol boyı ince / yürür dāʾim kesiciler yanınca 

G34/4 ʿāşıķ-ı şūrídeler boynın burup leyl ü nehār / yalımı alçaķ yürür kūyuŋda mānend-i furāt 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

4. hücum etmek, saldırmak. 

K10/29 şemşír gibi ķolını ʿuryān ider yürür / rūz-ı ġazāda ķullaruŋ ey şāh-ı kāmkār 

K25/10 açlıķ çerisi tír ü kemān ile yüridi / bir bazlamac olaydı iderdüm aŋa siper 

5. iş görmek/yol tutturmak║ilerlemek, yükselmek. 

K22/27 bir gün olur ki düşer rifʿati eflākinden / egrilikle yüriyen kimse miśāl-i serešān 

6. belirli bir hâl içinde bulunmak,  o hâl içinde yaşayıp gitmek. 

K33/11 hele ġāfil yürime baģr-i dilüŋ ķorsanı var / dostum kendüŋe kendüŋ gibi olmaz düşmen 

K34/30 her ʿalķ-ı ĥalķ ile yürime ibtiźāl ile / yüklenme bir ĥımār-ı pelíde pelān gibi 

M16/IV/2 yaşum ırmaġı gibi boynumı burup yürürin / her dem āyíne-i ʿālemde elemler görürin 

Ş1/54 beni şöyle ġaríb itdi ki her bār / yürürem bí-kes ü bímār ü bí-yār 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

Ş1/84 benüm gibi o şehr içinde enhār / yürür boynın burup ʿışķ ile her bār 

G74/3 yār şehrinde maģabbet ehli ārām idimez / nā-murād olup yürür bí-iĥtiyār olup gider 
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G149/2 aġlayup ģasret ile yılduzı düşkin yürürüz / bizüm ol bedr-i temām ile idi şevketümüz 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

yüri [32], yüri var [4], var yüri [1] haydi!, haydi, git! 

K12/33 güneş gibi yüri ķašʿ-ı menāzil eyle hemān / ķılıcuŋ ile açılsun bu milket-i dünyā 

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

M4/I/2 ģarf-i elif gibi yüri var ʿayn-ı vāģid ol / ĥalķ ortasında ķalma hemíşe niteki lām 

M4/III/4 dídāra irmek ise ŝafā ile niyyetüŋ / alçaķ göŋüllü ol yüri āb-ı revān gibi 

M45/I/2 didiler ʿazm-i ġazā eyler iken bu suĥeni / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/II/1 ehl-i şirk ile ŝavaş it yüri aŝģāb gibi / dín yolına çalış tíġ-i ţafer-tāb gibi 

M45/II/2 ķılıcuŋ üstün ola mihr-i cihān-tāb gibi / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/III/2 gönderüp şehr ucına dek didi her bay ü gedā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/IV/2 yarıcuŋ ʿavn-i ĥudā fetģ ü ţafer yāruŋ ola / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/V/2 şol dil-āverlik ile dirilen arslanlar ile / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VI/2 gün gibi tíġ ile fetģ eyle firengistānı / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

M45/VII/2 ĥāšif-i ġaybdan irişdi cihāna bu ŝadā / yüri şāhum yüri ıŝmarladum allāha seni 

Ş1/2 yüri źikr eyle nām-ı źü‟l-celāli / ki kevneyn oldı mirʾat-ı cemāli 

Ş1/92 yüri var cān gözini eyle bídār / rükūʿ u secde durur her ne kim var 

Ş2/322 semend-i šabʿuŋı cevlān ile sür / yüri bu gevheri ŝarrāfa irgür 

G9/3 bir şeh-süvāra ķul olagör ey göŋül yüri / meydān-ı síne atınuŋ oynaġı ola tā 

G38/6 yoluŋı pāk itmek isterseŋ aķar ŝular gibi / nev-behār oldı yüri dívāne ol tenhāya ķaç 

G60/8 faķír ü nā-murād olmaġı ey yaģyā murād eyle / fenā-ender-fenā ol yüri var yoķluķda ģālet var 

G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

G125/4 ĥalķ arasında ecel ķaddüŋi lām eylemedin / yüri ʿaynı ile ʿanķā gibi tenhā olagör 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

G179/5 yaģyā yüri var eyle raķíb ile müdārā / aġlamaġ ile ol gül-i ĥandān ele girmez 

G220/4 faķr ile ķāf-ı ķanāʿatde yüri ʿanķā ol / ĥˇānına düşme megesler gibi her mübteźelüŋ 

G245/3 yüri n‟eylerseŋ eyle vāriś ol nūr-ı kerāmāta / ŝaķın ģayvān-ı nāšıķ olma insān gibi insān ol 

G245/7 bugün envār ile hemvār olayın dirsen ey yaģyā / yüri ʿāşıķlar ile āteş-i ʿışķa neyistān ol 

G247/1 vaģdet isterseŋ elif gibi yüri tenhāda ol / rāy-ı keśretden berí ol sāde ol āzāde ol 

G316/4 ķayd-ı dünyādan geçüp āşüfte-destār ol yüri / aŋlamaz bu vādíyi dívāne-üslūb olmayan 

G327/5 seg-i kūyı gibi yaģyā yüri śābit-ķadem ol / tā ölince felege virme işigi yöresin 

G361/2 mest-i cām-ı ʿışķ olup āşüfte-destār ol yüri / bir levendāne ŝarıķlu dil-ber-i bí-kārı sev 

G361/5 ĥāne-i şiʿr-i lašífüŋ gibi ey yaģyā hemān / var yüri bir ķāmeti mevzūn ü ĥoş-reftārı sev 

G375/4 ara bul deryā-yı bí-pāyānı mānend-i furat / ittiģād eyle yüri bir ʿālim ü dānā ile 

G395/5 ĥūbuŋ çoġ olur ķahrı döküp ķatre-i eşki / yaģyā yüri ölince ģisāb it raķam eyle 
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G397/5 hū diyen hū işidür bu ķubbe-i eflākde / źikre meşġūl ol yüri enhār ile kühsār ile 

G400/7 ol kemān-ebrūnuŋ ey yaģyā yüri ķurbānı ol / bir maģabbet-nāme yazmışsın šutalum ķan ile 

G452/2 ġuŝŝadan dūr ol yüri ehl-i yaķíne ol yaķın / ey elemden ĥālí olmayan kişi ʿālem gibi 

G462/4 baģr-i meʿāníde hep yüze gelenler baŋa / yüri yüzüŋ ķarasın yaşuŋ ile yu didi 

G481/1 seng-i cevr ile ĥarāb eyle serāy-ı tenüŋi / gizlü genc ol yüri vírānede ķıl meskenüŋi 

 yüritmek [1] yürütmek, hareket ettirmek. 

K16/9 alaylar šaġa beŋzer nízeler eşcār-ı mevzūna / ŝanasın emr-i rabbāní yüridür kūh-i balķanı 

 yüz [30] 

1. çehre, surat, sima. 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

K6/15 yüzinde nūr-ı kerāmet elinde seyfu‟llāh / vücūd-ı źātı delíl-i šaríķ-ı rabbāní 

K18/9 leyletü‟l-ķadr ŝaçı alnı durur bedr-i münír / şaʿşaʿa ĥašš-ı sefídi yüzi ĥurşíd-miśāl 

K20/20 aġardı maʿŝıyet ile yüzüŋde mūy-i siyāh / ķarardı yüz ķarası ile nāme-i aʿmāl 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

M41/I/1 bāġ-ı cennetdür yüzüŋ gūyā dehānuŋ selsebíl / kaʿbedür gūyā cemālüŋ nūrıdur rūşen delíl 

Ş2/25 yüzidür lemʿa-i nūr-i ilāhí / ĥašıdur ģüccet-i terk-i menāhí 

Ş2/133 biri yiŋiçerilerde ŝaferdür / yüzi mihr-i cihān alnı ķamerdür 

Ş2/159 güneşdür yüzi ol şāh-ı cihānuŋ / olupdur şaʿşaʿa ŝorġucı anuŋ 

Ş2/186 yüzinde ĥāl-i müşgín olsa lāyıķ / çü rūm içinde bir begdür yaraşıķ 

Ş2/197 recebdür adı alnıdur meh-i bedr / yüzi ʿíd oldı ŝaçı leyletü‟l-ķadr 

Ş2/258 gören dir şemsí dül-bendi ile anı / yüzi gün şaʿşaʿadur šaylesānı 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

G73/3 unutdurur geçen elemi bāde-i viŝāl / dil-ber ķaçan ki lušfı yüzinden niķāb açar 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G118/4 her bir ışıķ yüzinde ŝaķalın tırāş ider / berg-i nihāl-i dínini šopraġa ŝaldılar 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

G227/1 ey māh-çihre görimez oldum güneş yüzüŋ / ben bí-sitāre ile barışmadı yılduzuŋ 

G227/3 dünyāda nesne gördüm işitdüm dimez begüm / her kim yüzüŋi görmeye işitmeye sözüŋ 

G240/4 yüzinde aķ ŝaķalı ŝanki pír-i fānínüŋ / sürūr-ı síne olupdur yā nūr-ı ʿayn-ı ʿamel 

G257/2 cāmiʿ-i ģüsn yüzidür ķaşı miģrābı anuŋ / eylemiş ŝaf ŝaf olup kirpügi çeşmini imām 

G279/2 yüzi āyínesine baķıcaķ ĥışm itdi ol meh-rū / leb-i şírínine beŋzer šoķındı ʿaks-i dendānum 

G307/1 gördüm yüzüŋi ʿāşıķ idüm saŋa ķulaķdan / maķŝūda irişdüm dilegüm bu idi ģaķdan 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 
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G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

1.1. çehre, surat║yüzey║arz, gabra, zemin. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

2. yüzey, satıh. 

G71/1 keşf eyledi vilāyet-i ʿışķı cemāl-i yār / dünyā yüzini niteki ĥurşíd-i tābdār 

3. taraf, yön. 

K1/58 ʿālemde beķā āyinesin manţar idindüŋ / dünyā yüzine eylemedüŋ meyl ü muģābā 

4. kesici aletlerin keskin tarafları║hâl, tavır. 

G311/5 celālüm yüzleri faķr ile ʿuryān olduġumdandur / niyāmından çekilmiş tíġ-i dest-i evliyāyem ben 

5. yüz, sayı sıfatı. 

yüz biŋ [8] yüz bin, yüz binlerce║sayısız. 

G5/4 ol libās ile görinsen ĥalķa ey bedr-i temām / ʿāşıķ-ı dívānelerden çāk olur yüz biŋ ķabā 

G25/2 ġam degül yüz biŋ günāh itse cünūn-ı ʿışķ ile / şol kişinüŋ kim ola dil-dārı ġaffārü‟ź-źünūb 

G57/7 maʿní yüzinde şenligi yoķdur bu gülşenüŋ / šaġlarca derd ü miģneti yüz biŋ melāli var 

G58/4 günde yüz biŋ ʿāşıķın giryān ider bülbül gibi / bu gülistān-ı cihānuŋ bir gül-i ĥandānı var 

G119/2 sünbüli gitmez güli ŝolmaz maģabbet bāġınuŋ / āhı artar ʿāşıķuŋ cisminde yüz biŋ dāġ olur 

G441/1 ben ķuluŋ mestāne güstāĥāne āh itmiş gibi / ķorķarın sen şāhdan yüz biŋ günāh itmiş gibi 

G486/1 aŋa belí dirin ki bilür gizlü rāzumı / yüz biŋ niyāz içinden işidür niyāzumı 

G495/4 hecr ile atı izinden tende yüz biŋ dāġı var / şeh-süvārum görmege gelmez mi at meydānını 

yüz biŋ dürlü vech ile [1] yüz bin türlü şekilde║çok çeşitli suretlerde. 

K28/8 ģāŝılı bu ŝūretde görince mirʾāt-ı zemín / çekdi yüz biŋ dürlü vech ile belā vü miģneti 

yüz biŋ ĥašā ķılmaķ [1] sayısız hata işlemek, hata üstüne hata yapmak. 

G287/4 eyā bürc-i cemālüŋ māhı kem bizden kerem sizden / cünūn-ı ʿışķum ile ġam degül yüz biŋ ĥašā ķılsam 

yüz biŋ kerre [1] yüz bin kere║mümkün olan en sık aralıkla. 

G198/1 günde yüz biŋ kerre görsem ey şeh-i ʿālem-mušāʿ / iverüz bir daĥı görmege seni ĥín-i vedāʿ 

yüz dürlü [1] yüz türlü║çeşit çeşit. 

G60/4 ġam-ı ʿışķum gibi deryā-yi ģüsnine nihāyet yoķ / yüzinde tāze ġonce gibi yüz dürlü lešāfet var 

yüz lušf ile [1] binbir türlü letafetle║büyük ihsan göstererek. 

G298/1 söyleseŋ ʿísā gibi yüz lušf ile açsaŋ dehān / dirilür ölümlüler ķarşuŋda ey ārām-ı cān 

yüz taģsín [1] “yüzlerce kez bravo!” 

K19/31 aķar ŝu gibi tilāvetden olmaduŋ ĥālí / ŝalāģ-ı nefsüŋe ŝad āferín ü yüz taģsín 
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yüz vech ile [2] yüz ayrı yoldan║çok çeşitli yollardan. 

G164/4 pírümüz her müşkile yüz vech ile virür cevāb / gel teveccüh eyle ey dervíş açuķdur bābumuz 

G445/2 āh kim çín eyledi rūmı mürūr-ı rūzgār / rūģuma yüz vech ile gösterdi rāh-ı rıģleti 

yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıl olmaķ [1] bir çok yönden dilekleri gerçekleşmek. 

M2/II/5 teʿāla‟llāh ne ʿālí ravżadur kim gelse bir ednā / teveccüh eylese yüz vech ile maķŝūdı ģāŝıldur 

yüz yirden [1] yüz yerden║sevgilinin aşk okunun açtığı çok sayıdaki yaralardan. 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

yüz bulmaķ [4] ilgi, yakınlık ve iltifat görmek. 

K22/13 ne ʿacebdür deŋiz üstinde miśāl-i ĥas ü ĥār / yüze geldi sözi yüz buldı ġaraż ehli olan 

G26/7 yārdan yüz bulmadum ķıldum taŝavvurdan ziyān / šāķatüm šaķ oldı ey yaģyā ķara maġbūn olup 

G127/2 yüz bulur her dem aķar ķanlu yaşum ķašreleri / ŝanasın tābiʿ olur rūma ķızılbaş gelür 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

yüz çevürmek [2], yüz döndürmek [1] yüz çevirmek, yüz döndürmek. 

1.1. gösterdiği ilgiyi kesmek, yüz çevirmek║vazgeçmek. 

G310/1 yüz çevürmez ʿāşıķ-ı bí-çāre rūy-i ĥūbdan / ölmeyince vaz gelmez rind olan maģbūbdan 

1.1.1. gösterdiği ilgiyi kesmek, yüz çevirmek║vazgeçmek║geri dönmek, kaçmak. 

Ş2/122 cefāsından anuŋ yüz döndürür yoķ / yaķasın yırtıcı āvāresi çoķ 

1.2. gösterdiği ilgiyi kesmek, yüz çevirmek║dirsek göstermek. 

M44/I/1 yüz çevürdüŋ çünki benden yār aġyār ol begüm / dimeyem ben ʿömrüm olduķça baŋa yār ol begüm 

yüz göstermek [1] belirmek, görünmek, ortaya çıkmak, kendini göstermek. 

G3/6 gözlerüm nemgín göŋül ġamgín işüm āh ü enín / baŋa yüz göstermedi derdā ki mirʾāt-ı ŝafā 

yüz ķarası [5] utanılacak şey ya da durum, rüsvalık, ayıp, yüz kiri. 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

Ş2/198 beni geçmiş raķíb ol yāre mušlaķ / aŋa yüzi ķarası ķalur ancaķ 

G273/3 aġarup gün gibi müstaġraķ-ı envār oldum / sāyeveş yüz ķarasın rūy-i zemíne çaldum 

yüz ķızartmaķ [1] utana sıkıla yalvarmak. 

G176/5 āl-i ʿośmānuŋ ķulıyuz yüz ķızardup mey gibi / varmazuz cemşídüŋ ayaġına sāʾil olmazuz 

yüz(i) ŝuyı [5] güzellik, letafet║şeref, itibar║medar-ı iftihar║yüz akı. 

K18/20 ʿālemüŋ yüzi ŝuyı ʿālim-i dervíş-nihād / şeh-i iķlím-i meʿārif şeref-i bürc-i cemāl 
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Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

Ş2/256 çü gördüm nāz ile ol māh-rūyı / didüm budur cihānuŋ yüzi ŝuyı 

G142/3 ģaķķā ki oldı milket-i ģüsnüŋ yüzi ŝuyı / göz degdi ĥaste çeşmüŋe ey ġamzekār-göz 

G324/5 sūzdur her ġazelüŋ yüzi ŝuyı ey yaģyā / neye yarar šutalum niçe muʿammā diyesin 

yüz sürmek [7] büyük saygı ve sevgi duyulan birinin huzuruna çıkarken eşiğine, ayağına, 

ayağının bastığı toprağa doğru yüzünü yere sürercesine eğilmek/yere kapanmak. 

K4/5 bu bāb-ı raģmete gel kim gelen tehí gitmez / der-i niyāzına yüz sür ki derde dermāndur 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

M6/IV/8 güneş gibi süreyin ĥāk-i pālarına yüzüm / şükür ĥudāya ki bu bezmgāhı gördi gözüm 

G226/4 sürdüm yüzümi naʿlçesi izine yārüŋ / biŋ cān ile ĥāk-i ķademi oldum oranuŋ 

G236/5 bizden yüzüŋi sür ķadem-i yāre ey ŝabā / yaģyā gibi tevāżuʿ ile iltiyāma gel 

G403/2 bir kerre sürmedüm yüzümi ĥāk-i pāyine / bārí mezārum üzre yüzümüz baŝa gele 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveysü‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

yüz šutmaķ [2] 

1. yönelmek, teveccüh etmek. 

K15/18 bezme yüz šutsaŋ olur çetr-i hümāyūn āsümān / rezme ʿazm itsen šolar cümle yidi kişver livā 

K26/25 bir āsitāna yüzüŋ šut niyāz idüp dilden / ki ola cümle-i maĥlūķa āb-ı rūya sezā 

2. olmaya yaklaşmak, olmak/gerçekleşmek üzere bulunmak anlamları için bkz. „aġarmaġa yüz 

šutmaķ‟ md. 

yüz urmaķ [1] teveccüh etmek, yönelmek, gitmek. 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

yüz virmemek [3] yakınlık ve ilgi göstermemek. 

Ş2/343 ķorķum oldur ki varup šālib-i rāġıb olıcaķ / baŋa yüz virmeye her gözleri fettān el-ān 

G148/4 dil-dārum iki yüzlüye yüz virmez iŋende / şemşíri gibi yanına aġyār šaķılmaz 

G249/3 yüz virme būse adın aŋan nā-sezālara / noķŝān idenlerüŋ işini ķıl begüm temām 

yüz yire ķoymaķ [1] yüzünü yere koymak; aziz tutulan birinin huzurunda yüzünü yere 

sürüyormuşçasına eğilmek. 

K1/22 yüz yire ķoyup eyledi taʿţím ile ikrām / iki bükilüp aŋa šoķuz çerĥ-i muʿallā 

yüze gülmek [1] güler yüz göstermek, iltifat etmek║yalandan dost görünmek. 

G28/5 iʿtiķād itme yüze gülse felek ey yaģyā / ķatı ĥışm eyleyicek kişi güler vaķt-i ġażeb 



1760 
 

yüzi aġ alnı açuķ [2] alnı açık yüzü ak; utanılacak hiçbir davranışı ya da durumu 

olmayan║namuslu, şerefli. 

K16/24 budunuŋ şāh-rāhında resūlu‟llāh ile gördüm / yüzi aġ alnı açuķ pādişāh-ı āl-i ʿośmānı 

G205/1 mihr ile ŝubģ gibi ol ŝādıķ / ola dirseŋ yüzüŋ aġ alnuŋ açıķ 

yüzi aķ olmaķ [2]  

1. utanılacak bir hâl ya da hareketi olmamak; dürüst ve halis olmak. 

K1/55 yoluŋda kimüŋ nāme gibi olsa yüzi aķ / irişmez anuŋ ĥāme gibi başına sevdā 

2. bir işin içinden hakkıyla üstesinden gelerek çıkmak. 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

yüze gelmek [16] görünmek, belirmek, ortaya çıkmak, hasıl olmak║(bazı tanıklarda) öne çıkmak, 

kendini ortaya atmak║“yüz”e gelmek║“yüzegelmek”. 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

K18/13 yüze gelmez leb-i cānān gibi hergiz ʿulemā / kendü lušfından eger eylese her fende süʾāl 

K23/31 ģarāmíler yüze gelmez miśāl-i ĥašš-ı ģabíb / belāya sedd-i ģadíd oldı tíġ-i bürrānı 

K22/1 yüze gelme ĥaš-ı cānān gibi ey ʿārif-i cān / kendüŋi ʿilm-i ledün gibi nihān eyle hemān 

K22/13 ne ʿacebdür deŋiz üstinde miśāl-i ĥas ü ĥār / yüze geldi sözi yüz buldı ġaraż ehli olan 

M2/III/3 muģíš-i ʿilm-i rabbāní olur bir ķašreden ādem / meʿārif ķulzüminden yüze gelmiş āşinādur bu 

M5/I/4 yüze gelmez baģr-i ʿālemde ĥaš-ı cānān gibi / ehl-i tezvír olanı ķorķıtdı taķvāmuz bizüm 

M13/IV/2 olagör ilm-i ledün gibi nihān ey bü‟l-heves / yüze gelme baģr-i ʿālemde miśāl-i ĥār ü ĥas 

Ş2/61 göŋül cürm ü sitem bí-çāresidür / yüze gelen hemān yüz ķarasıdur 

G8/5 baģr-i ġazelde yüze gelür kimse ķalmadı / yaģyā olalı naţm-ı güher-bāre āşinā 

G123/5 yaģyā cihānda yüze gelür göz yaşı gibi / deryā-yı ʿışķ-ı yāre şu kim āşinā olur 

G168/5 gün gibi baģr-i felekde yüze geldi yaģyā / n‟ola maķbūl-i cihān olsa bizüm ķābilümüz 

G173/2 ŝu gibi yalımı alçaķlaruz emmā ki ey ŝofí / meʿāní selsebílinden yüze gelmiş ģabābuz biz 

G238/3 rūm illerinde ĥāl-i ruĥuŋ gibi görmedük / mānendüŋ ola yüze gele bir perí-ĥıŝāl 

G350/4 nāţır-i nā-maģrem olma ʿayn-ı ʿiŝyānı çıķar / yüze gelmişlerden ol deryā-yı istiġfārdan 

yüzi döymemek [1] utanmak, sakınmak. 

G141/1 yüzüŋe mihr ü ķamer dimege döymez yüzümüz / ey şeker-leb dehen-i tengüŋe yoķdur sözümüz 

yüzi gül [4] yüzü gül, gül yüzlü. Ş2/49‟da isim olarak kullanılmıştır. 

Ş2/49 heves bāġında cānı bir yüzi gül / períşān eyledi mānend-i bülbül 

G31/5 ķāmeti serv-i ŝanavber ŝaçı sünbül yüzi gül / ʿayn-i ʿuşşāķa gülistān ü bahāristān yigit 
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G54/1 lebleri mül yüzi gül ķāmeti bir serv-i bülend / ʿālemi kendüye ķul eyledi ol şāh-levend 

G119/5 gözleri nerges yüzi gül ķāmeti serv-i revān / vuŝlat-ı yār ile yaģyāya šaġ üsti bāġ olur 

yüzi gülmek [1] çok mutlu olmak, çok sevinmek, mutluluğu yüzüne aksetmek. 

K1/17 miʿrācı ile güldi yüzi çerĥ-i berínüŋ / vuŝlat ĥaberinden nitekim ʿāşıķ-ı şeydā 

yüzi gülmemek [2]  

1. güleryüzlü olmamak, asık suratlı olmak. 

M9/VII/6 gülmez idi yüzi maģşerde daĥı gülmeyesi / çoġ iş itdi bize saġlıġ ile olmayası 

2. mutlu olması gerektiği hâlde bir türlü olamamak. 

G89/3 yüzüm gülmez benefşe gibi gülzār-ı viŝālüŋden / ĥayāl ü fikr ü endíşem firāķuŋ iģtimālidür 

yüzi gözi açılmaķ [2] yüzü gülmek, safa bulmak, neşelenmek, açılmak. 

G148/2 gel seyr-i gülistāna güneş gibi ki sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

G185/2 ey serv-i revān gülşeni seyr eylese sensüz / nergesle gülüŋ yüzi gözi hergiz açılmaz 

yüzi ĥurşíd [1] yüzü güneş; güneş yüzlü (güzel/sevgili). 

G312/4 niçe günlerdür ki ayurdı beni devr-i zemān / bir hilāl-ebrū yüzi ĥurşíd ü alnı māhdan 

yüzi ıssı [1] yüzü sıcak, sıcak yüzlü║yüzü bakanın içini ısıtan║merhametli, müşfik║Semiz Ali 

Paşa. 

K26/21 ķılıç gibi yüzi ıssı vü meşrebi ŝāfí / yüzinde berķ urur āśār-ı nūr-ı ģilm ü ģayā 

yüzi ķara [4]  

1. utanılacak bir durumu, ayıbı ya da günahı olan. 

G50/1 ģaríŝ-i rifʿat-i dünyā-yı dūn olan merdūd / iki cihānda yüzi ķara ķopısar nite dūd 

G118/2 şerʿ ile yüzi ķara küfür-gūy ışıķları / yaŋlış müsevvede diyü ocaġa ŝaldılar 

2. çok rezil, bayağı ve adi kimseler; erazil. 

G331/4 eydüŋüz kim yalıŋuz seyr eylesün ol āfitāb / sāyeveş yanınca yüzi ķaralar šaķılmasun 

G440/4 hey gözi mestüm revā mı bezm-i gülşende müdām / būseŋe ŝarķa o yüzi ķaralar kākül gibi 

yüz(i) ķarasını yumaķ [2] yüzünün karasını yıkamak. 

1. (kul) tövbe ederek günahından arınmak. 

G129/2 dídār-ı ģaķķa aģsen-i vech ile irişür / göz yaşı ile şol ki yüzi ķarasını yur 

2. (Allah) kulunu mağfiret etmek. 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

yüz(i) ķarasiyle ķalmaķ [1] işlediği ayıpla/hatayla kalmak. 
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M5/IV/2 ķaldı yüzi ķarasiyle maķbere ķuzġunları / her birinüŋ šaġ başı oldı duĥān gibi yeri 

yüzi ķutsuz [1] meymenetsiz suratlı║Rüstem Paşa. 

M9/V/1 oldı aġzında zebānı ʿalev-i nār-ı caģím / yüzi ķutsuz sözi šatsuz ne ģalím ü ne selím 

yüzi māhum [4] yüzü ayım, ay yüzlüm. 

M43/I/2 servüm semenüm tāze gülüm çeşmi siyāhum / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/II/2 cānum yüregüm ġonce-lebüm şāh-levendüm / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/III/2 saŋa yaraşur dirler ise ey gül-i raʿnā / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

M43/IV/2 yaģyā ķuluŋı gün yüzüŋe ģasret idersin / sulšānum efendüm yüzi māhum memi şāhum 

yüzi muŝģaf [3] yüzü Kuran gibi (pak ve mübarek) olan. 

G287/1 n‟ola ben dínüm ímānum gibi sevsem seni her dem / ser-ā-ser ey yüzi muŝģaf başuŋa and içer ʿālem 

G299/2 ey yüzi muŝģaf başuŋ üstinde bu sünbül senüŋ / sašr-ı bi‟smi‟llāha beŋzer sūre başında hemān 

G383/4 güzellerde ser-āmed ĥūb olınca hey yüzi muŝģaf / cihānda sen elif-ķāmet gibi ferĥunde-fāl olsa 

yüzi olmamaķ (bir şey için/birine karşı) [1] daha önce işlediği bir kusurdan dolayı karşısına 

çıkmaktan çekinip utanmak; çok mahçup hâlde olmak. 

Ş2/62 beni yüzsüz idüpdür nefs-i kāfir / yüzüm yoķ ķapuŋa varmaġa āĥir 

yüzi ŝulı [2] yüzü sulu. 

1.1. parlak çehreli, güzel, gökçek. 

Ş1/170 celasun dil-rübālar serveridür / bıçaķ gibi yüzi ŝulı perídür 

1.2. gözü yaşlı. 

G355/3 cihānda yüzi ŝulı ŝofílerle āşinā ol kim / bükāsından bükā gelsün ŝalāģından ŝalā gelsün 

yüzi ŝuyın yire ŝalmaķ [1] yüz suyu dökmek; başkalarına rica ve minnet etmek, boyun eğmek, 

eyvallah etmek. 

G425/4 ŝofí odur ki yüzi ŝuyın yire ŝalmaya / ehl-i tevekkül ola temennāsı olmaya 

yüzi ŝuyına [2] … hürmetine, …(y)(A) duyulan saygı gereği, … yüzü suyu hürmetine, …n(I)n 

yüksek hatırı ve şerefi için. 

K5/47 ķapuŋda baʿż-ı murādātumı müyesser ķıl / bu ŝularuŋ yüzi ŝuyına eyle iģsānı 

Muk12/2 şefāʿat eyle üveysü‟l-ķaren yüzi ŝuyına / deve ümídine yüzler süriyüben geldüm 

yüzi yirde olmaķ [1] yüzü yerde olmak║tevazu sahibi olmak. 

G192/4 yüceldügince yüzi yirde oldı ĥurşídüŋ / cihānda ehl-i kemālüŋ ġurūrı olmaz imiş 

yüzi yirlere depülmek [1] tepilerek/tartaklanarak yüzükoyun yere düşürülmek. 

K20/44 šutıldı māh gibi niçe pír-i nūrāní / depüldi yirlere gün gibi rūy-i ehl-i kemāl 
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yüzi yirlere düşmek [2] yüzü yerlere düşmek, boynu bükülmek, melul ve mahzun olmak. 

M33/V/1 yalımum alçaġ olupdur ġuŝŝadan deryā gibi / yirlere düşdi yüzüm mihr-i cihān-ārā gibi 

G286/2 āh kim šapuŋda şimdi yirlere düşdi yüzüm / virmedüŋ düşdükçe bir taŋrı selāmın ey ŝanem 

yüzin yire düşürmek [1] yüzünü yere düşürmek║hakir ve zelil duruma düşürmek║melul ve 

mahzun etmek. 

K6/7 aķar ŝular gibi cümle terāne ehlinüŋ / yire düşürdi yüzin emr-i şerʿ-i sübģāní 

yüzine kir getürmek [1] yüzüne kara çalmak║yüzünü karartmak. 

M40/II/1 ģüsnüŋ ilin ķara düşmen gibi pā-māl itdi / yüzüŋe kir getürüp ķāmetüŋi dāl itdi 

yüzine ķarşu [1] yüzüne karşı, yüz yüze iken, yüzüne bakarak. 

Ş1/187 çü gördüm ĥıdmetin eyler o meh-rū / bu beyti oķıdum yüzine ķarşu 

yüzine kimse baķmamaķ [1] yüzüne bakılmamak, hiç kimsenin ilgisini ve beğenisini görememek. 

K19/42 yüzine bedrüŋ iŋen kimse baķmaz emmā kim / hilāli barmaġ ile gösterür gören ol ģín 

yüzine tükürmek [1] suratına tükürmek║kınamak ve ağır hakarette bulunmak. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

yüzine urmaķ [1] yüzüne vurmak, yüzüne çarpmak; (günahını ya da kusurunu) ayıplayarak 

yüzüne karşı söylemek. 

Ş1/35 yüzüme urma itdügüm günāhı / utandur cūd ile ben rū-siyāhı 

yüzini görimez olmaķ (bir şeyin) [1] önceleri görürken artık görememek; hasret kalmak. 

K29/8 görimez oldum refāhiyyet yüzini bir naţar / díde-i ġam-dídeme yaşum olur sedd-i sedíd 

yüzini ĥāk-i ķadem ķılmaķ (kendi) [1] yüzünü ayak toprağı kılmak║yüzü yerde olmak║tevazu 

sahibi olmak, kibre kapılmamak. 

G125/5 yüzüŋi ĥāk-i ķadem ķıl sözüŋi āb-ı ģayāt / şiʿr-i cān-baĥş ile yaģyā gibi iģyā olagör 

yüzini ķıbleye döndürmek [1] canını almak. Tanıkta Müslümanların yüzleri kıbleye bakacak 

şekilde defnedilmelerine ve “… her nereden sefere çıkarsan çık, (ibadet ederken) Mescid-i 

Haram tarafına yönel” (Bakara, 149) ayetine telmih vardır. 

K25/15 döndür yüzümi ķıbleye gel bārí ey ecel / gün šoġusına šoġru gider šurmayup sefer 

yüzini gözini açmaķ [1] hicabını (=örtü; mahçupluk, utanma sıkılma) gidermek.  

G218/4 şíve vü nāzını arturdı gül ile nerges / bād-ı ŝubģ açalı yüzini gözini çemenüŋ 

yüzini yırtmaķ [1] (yas alameti olarak) (kendi) yüzünü tırmalamak. 

M7/I/8 yırtup yüzini aġladı māh-ı felek-zede / meşġūl oldı mātem-i sulšān meģemmede 
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 yüzsüz arsız, utanmaz. 

yüzsüz itmek [1] arsız ve utanmaz etmek║ yüz bırakmamak, çok mahçup hâle düşürmek. 

Ş2/62 beni yüzsüz idüpdür nefs-i kāfir / yüzüm yoķ ķapuŋa varmaġa āĥir 
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3.11. -Z/Ż/Ţ/Ź- 

 żabš sıkıca tutma, zaptetme, hüküm, yönetim. 

żabš itmek [2]  

1. tutmak, zaptetmek, yönetmek. 

K33/18 nefs-i emmāresini żabš idimez ehl-i hevā / ten gemisine dümenci olımaz her çevüren 

1.1. tedbirle yönetmek, asayiş sağlamak. 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

 żaʿf [5] zayıflık, çelimsizlik; dermansızlık, takatsizlik, düşkünlük. 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 

G106/2 aġyār öŋinde żaʿf ile cān virdügüm bu kim / issin aġırlayan itine üstüĥān virür 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

G306/2 beŋzer saŋa niyāzum żaʿfumdan işidilmez / biŋ kerre söyler isem gelmez cevāb senden 

 zāġ [3] karga. 

K20/13 riyāżetinde riyāsı olan kişi bir zāġ / şu kim ġıdā ile ten-perver ola bir ģammāl 

Ş1/212 şunı kim zāġ gibi ģadd-i źātı / sevüp yār ide birķaç mühmelātı 

G118/5 yaģyā ser-i ĥayālíde rūm ili šaķyesi / gūyā ki bir šoġandur anı zāġa ŝaldılar 

zāġ u kelāġ [1] kargalar, kuzgunlar. 

K20/17 selāmet ehlini eyler melāmet ehli pelíd / nihāle zāġ u kelāġ irse egrilür fi‟l-ģāl 

 zāhid [6] 

1. zühd ve takva sahibi, dindar kimse. 

K3/26 sidreveş aʿlādan aʿlā zāhid ü hem ehl-i dād / cümlenüŋ hep eyligin cemʿ itdi ol kāfí aŋa 

K4/32 kemāl-i zühd ile zāhid mücāhid ü ʿābid / bugün velílerüŋ evlāsı şāh-ı şāhāndur 

G393/2 cānā cemālüŋ āyíne-i źü‟l-celāldür / aŋlar bu sırrı zāhid eger ehl-i ģāl ise 

2. çok dindar ama irfan yoksunu, zahire takılıp kalarak ibadetin özüne erişemeyen ham sofu. 

G106/3 ʿísā lebüŋle zāhid ölümlü dirilmesün / ʿilletle dirilen kişi miģnetle cān virür 

G137/4 kes dilüŋ zāhid yüri šaʿn eyleme ʿāşıķlara / ĥūb sevmekde ʿinān-ı iĥtiyār elden gider 

G347/4 çünki bí-ģarf ü ŝadādur sözümüz ey zāhid / saŋa bi‟llāhi bu ʿilmi nice taʿlím ideyin 

zāhid-i güstāĥ [1] küstah zahit, cüretkâr zahit; yürekli(!) zahit. 

G140/4 ŝoģbet-i meyde nihāní zāhid-i güstāĥı gör / sāķí-i gül-çihrenüŋ cām-ı muŝaffāsın çeker 

zāhid-i murtāż [1] riyazete çekilmiş zahit, perhizkâr zahit. 
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G154/4 tehídür içi anuŋçün çaġırur zāhid-i murtāż / mücevvef olmasa šanbūr ķıllardan fiġān gelmez 

zāhid-i nā-dān [1] cahil zahit, kaba sofu, ham sofu. 

G430/4 ehl-i bezmüŋ ayaġın almaġa ķaŝd itmişsin / gel e ey zāhid-i nā-dān iriş e meydāna 

zāhidā [34] ey zahit!/ey sofu! 

K3/7 gel velíler dirnegine zāhidā yoķlan bugün / nā-murād ol ādem ol yoķluķda var ol ģāliyā 

K29/9 zāhidā fürķat gibi ayruķsı ģālüm var bugün / himmetüŋle eski derdüm tāzeler derd-i cedíd 

M13/I/1 zāhidā insān-ı kāmilden bi-ģaķķ-ı müsteʿān / oķıyan bir noķšayı mollā-yı rūm olur hemān 

G39/3 cānum içinde yir eyler göŋlümi alur ele / zāhidā bir baġrı yufķa ehl-i şefķatdür gülāc 

G53/5 bend-i pendine bizi aŝma muķayyed oluruz / zāhidā ʿāşıķ-ı dívāneye var eyleme pend 

G68/2 zāhidā genc-i nihān-ı çihre-i maķŝūdına / ādemüŋ resm-i šılısm-i cismidür āyinedār 

G76/6 zāhidā ehl-i sülūküŋ budur evvel pāyesi / ķāf-ı ʿışķında anuŋ ʿaynına aķar ŝu gelür 

G81/1 ʿāşıķuŋ ʿışķı ģaķíķatde šaríķat yolıdur / zāhidā her elifi sínede vaģdet yolıdur 

G99/1 mescide gel zāhidā maʿníde ģaķ dívānıdur / gülşen-i iģsānıdur insāna raģmet kānıdur 

G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

G164/2 ķılmazuz dünyāya ʿayn-ı iʿtibār ile naţar / zāhidā yabana baķdurmaz bizi ādābumuz 

G168/1 zāhidā ʿışķ ile āġıştedür āb ü gilümüz / bilürüz ʿarş-ı aʿlādan yücedür menzilümüz 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-ı ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

G182/2 zāhidā maʿrifeti ĥˇāceden ögrenmemişüz / ne süʾāl eyler iseŋ eyle ĥaberdāruz biz 

G184/1 zāhidā āmir-i cābirden olan zaģmetümüz / sebeb-i raģmetümüzdür sebeb-i raģmetümüz 

G198/4 kendüŋi devr içre mevlāyí ķıyās itme ŝaķın / zāhidā maķbūldür ŝanma ķıyās ile semāʿ 

G200/4 zāhidā vaķt-i memāt ile bizi ķorķutma kim / ehl-i ʿışķa meşhedi olur maķām-ı iʿtikāf 

G220/6 seni yaşuŋ gibi başdan çıķarur āĥir-i kār / zāhidā oldı riyā ile riyāżet ʿamelüŋ 

G233/5 nāle ögret ʿālemüŋ üstādı ol yaģyā gibi / zāhidā ferhādveş šaġlarda feryād eylegil 

G305/1 gel ayaķ seyrini ķıl nūş it meyi peymāneden / ʿāķil olanlar ķaçar mı zāhidā meyĥāneden 

G310/3 zāhidā maģbūbdan açıldı çünkim šāliʿüm / sen beni menʿ eyleme ol dil-ber-i merġūbdan 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G350/6 merd-i maġrūrı sürūrıdur süren dergāhdan / zāhidā bārí berí ol bār-ı istikbārdan 

G381/6 zāhidā ŝabr acısınuŋ leźźetini šuymışuz / zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ʿayn-ı raģmetdür bize 

G392/5 ʿaynına gelmez sözüŋ yaģyā naŝíģat eslemez / zāhidā mestāne-i ʿışķ olan uymaz pendüŋe 

G437/6 zāhidā dünyāya hergiz źerrece meyl eylemez / ʿāşıķ-ı dídār olanlar cennetü‟l-meʾvā gibi 

G444/2 zāhidā her kimde ki mihr ü maģabbet olmaya / anda nūrāniyyet olmaz çihre-i fāsıķ gibi 

G452/1 zāhidā iller elini gözleme ĥātem gibi / kimseye düşkinliginden aġlama şeb-nem gibi 

G474/3 ĥalvetde nūr görmek ise ķaŝdı zāhidüŋ / ģammām içinde görsün o māh-ı münevveri 

G480/7 niteki kāf-ı muʿtekif beyti içinde zāhidā / gizledi yaģyā adını ehl-i dile çekilmedi 
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G499/5 şiʿrini oķı yaģyānuŋ adını çekme zāhidā / yüzleme āyíne gibi aŋa yüzinüŋ aġını 

G502/1 zāhidā görmeze ur masĥara-i şeyšānı / yaʿní serĥoş ile kör bengíyi ķan ģayrānı 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

 zāhidín [1] “zāhid”in çoğulu, zahitler, dindarlar. 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

 ţāhir [3] 

1. ortaya çıkmakta, görünmekte, aşikâr olmakta olan. 

G2/3 sözüŋde ģíle vü efsūn gözüŋde fitneler ţāhir / yüzüŋde gün gibi āyíne-i ʿālem-nümā peydā 

G69/2 sen ol şems-i seʿādetsin ki mirʾāt-i cemālüŋde / vefā ŝūretleri peydā maģabbet çihresi ţāhir 

ţāhir olmaķ [5]  

1. görünmek, belirmek, kendini göstermek. 

K8/29 ţāhir oldı gök yüzinde kevkeb-i dürrí gibi / baģr-i naţmumda olan lušf-ı kelāmum gevheri 

K24/24 evc-i şerefde ţāhir olup necm-i šāliʿüŋ / ķıldı bürūc-ı şems-i seʿādetle iķtiżā 

Ş1/80 bu şehre cān gözini eyle nāţır / neye baķsaŋ olur ʿışķ anda ţāhir 

G423/1 bímār-ı ʿışķ odur ki söze ķādir olmaya / yārüŋ yolında ġılţet idüp ţāhir olmaya 

2. açığa çıkmak. 

G35/1 āhumla ţāhir oldı göŋülden hevā-yı dost / šuyıldı ĥalķa sırr-i serír-i serāy-ı dost 

3. bastırıp ortalığı kaplamak. 

M3/III/5 ţāhir oldı şehādet ķanı mānend-i şafaķ / şems-i rūģı ʿayn-ı ʿālemden šulındı nā-gehān 

2. bir şeyin dış yüzü, dış görünüşü; bâtın karşıtı║insanın maddi yönü. 

ţāhirde ķalmayup bāšın ile āşinālıġ itmek [1] itaati ve ibadeti içselleştirmek, gönülle yapmak; 

zahire takılmamak ve gösterişten kaçınmak. 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

ţāhire meyl itmeyüp bāšının gözlemek [1] dış görünüşe, dünyevi itibara, maddiyata, gösterişe 

meyletmeyip maneviyatını arttırmaya çalışmak. 

K19/5 iŋende ţāhire meyl itme bāšınuŋ gözle / yıķup derūnuŋı bírūnuŋ eyleme tezyín 

ţāhiren [3] görünüşe göre, görünüşte. 

M3/III/7 ţāhiren ķaldı tekellümden lisānı bülbüli / geydügi ķaftānı gül yapraġına döndürdi ķan 

M13/II/3 cehd ile āb-ı ģayātından daĥı el yur olur / ţāhiren dívāne-i bí-ķayd olur maġfūr olur 

G252/1 gerçi ki ţāhiren bize yār itmez iltiyām / başındaġı ķaranfüli šurmaz virür selām 

ţāhiri bāšını bir [3] içi dışı bir; içi dışına vuran. 
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G151/7 naţm-ı yaģyā gibiyüz gerd-i kederden ĥālí / ţāhiri bāšını bir baģr-i muŝaffāyuz biz 

G156/5 bize yoldaş olımaz döndürigör nā-dānı / ţāhiri bāšını birdür dile yeksān bilürüz 

G184/3 bir olur il gözine ţāhirümüz bāšınumuz / yidi deryā gibidür ŝūretümüz síretümüz 

ţāhirinden bāšını peydā olmaķ [1], ţāhirinden bāšını görinmek [1] dışından içi görünmek/belli 

olmak; içi dışına vurmak, içi dışı bir olmak. 

K30/8 ġıll ü ġışdan pākdür āyíne-i ŝāfí gibi / ţāhirinden bāšını deryā gibi peydā imiş 

G182/7 gün gibi ţāhirümüzden görinür bāšınumuz / naţm-ı yaģyā gibi bir baģr-i güherdāruz biz 

ţāhirin yıķup bāšının maʿmūr itmek [1], ţāhirin vírāne eyleyüp bāšının maʿmūr itmek [1] dış 

görünüşe, dünyevi itibara, maddiyata, gösterişe meyletmeyip maneviyatını arttırmak. 

G79/4 cübbe vü destārı ķo āyíne gibi gey nemed / ţāhirin her kim yıķarsa bāšının maʿmūr ider 

G201/2 ţāhirin vírāne eyler bāšının maʿmūr ider / ĥalķ içinde gizlü genc olur yürür rüsvā-yı ʿışķ 

ţāhirin maʿmūr idenler bāšının ĥarāb eyler [1] “dış görünüşe, dünyevi itibara, maddiyata, gösterişe 

dalanlar manevi âlemlerini yıkarlar.” 

G438/4 ţāhirin maʿmūr idenler bāšının eyler ĥarāb / merd iseŋ zerrín libās ile šonanma zen gibi 

ţāhir ü bāšın [2]  

1. gizli ya da açıktan; her türlü║hem buğuzla, hem savaşla. 

M21/III/1 ġamzesi peykānı gibi yārüŋ işler öcümüz / ţāhir ü bāšın yiter aʿdā-yı díne gücümüz 

2. içten ve dıştan; her türlü, bütün varlığıyla. 

G488/1 dilde ʿışķ āteşi çihremde yaşum bārānı / severin ţāhir ü bāšın o gül-i ĥandānı 

ţāhir ü fāş [1] açıktan, alenen║belli ki║herkes bilir. 

G189/1 delüsidür o mehüŋ ĥalķ-ı cihān ţāhir ü fāş / ʿāşıķına šoķınur her nereye kim ata šaş 

3. besbelli, şüphesiz. 

K19/16 emān kāġıdı virilmedi saŋa ţāhir / ġam-ı günāhdan olmaķ revā mı şimdi emín 

 ţahír [4] arka çıkan, destekleyen, yardımcı, medetkâr, hami. 

K4/35 mücāhidíne emír ü müsāfiríne ţahír / ġazāda ġāzílerüŋ ĥānı şāh-ı merdāndur 

K9/44 şehā feżā-yı feŝāģatde şimdi yaģyānuŋ / ţaģíri ola idi māt iderdi selmānı 

K29/20 şādmānuz aŋa kim insāna itmişdür ţahír / bir senüŋ gibi kerem kānın ĥudāvend-i mecíd 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

ţahír-i aŝfiyā [1] Allah‟ın saf ve temiz kullarının medetkârı║Sultan I. Murad. 

M3/I/10 ķanı ol şāh-ı vilāyet gibi ġāzí pādişāh / hem emír-i muķtedādur hem ţahír-i aŝfiyā 

ţahír-i kāʾināt [1] âlemin medetkârı║Arslan Paşa. 
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K30/19 lāyıķ-ı ģamd ü śenādur ol ţahír-i kāʾināt / muĥtaŝar vaŝf-ı cemíli muʿteber inşā imiş 

ţahír-i zemān [1] zamanın medetkârı║Semiz Ali Paşa. 

K26/42 eyā ţahír-i zemān olmaz ise merģametüŋ / vücūd ilini bu yeʾcūc-ı dey ķılur yaġma 

ţahír ü muʿín olmaķ [1] arka çıkıp desteklemek, yardımcı olmak. 

K20/50 muģammed ümmetine olasın ţahír ü muʿín / niteki emr-i ĥudā ile devr ide meh ü sāl 

 zaĥm [5] kesici, delici aletlerin açtığı yara. 

M3/III/3 zaĥmı sūrāĥı olup ģaķ cānibine muntaţır / mürġ-i cānı oldı andan tāʾir-i ʿarş-āşiyān 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G283/3 ģasret-i laʿl-i lebüŋle dem be-dem zaĥmum gibi / ķanlar aġlar ģālüme bu çeşm-i giryānum benüm 

G407/4 acısun zaĥmum gibi geysün ķaralar gözlerüm / ŝaçların çözsün dem-ā-dem aġlasun ķan üstüme 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

zaĥm-ı peykān [2] ok temreninin açtığı yara. 

G13/6 oķlaruŋ peyk-i beşāretdür eyā ķaşı kemān / zaĥm-ı peykānuŋ gül-i bāġ-ı tevekküldür baŋa 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

zaĥm-ı síne [1] bağırdaki yara. 

K21/11 engüşt-i ģayret irdi dehānına gelicek / ŝanmaŋ ki zaĥm-ı síne alupdur dehāna tír 

zaĥm-ı tír [2] ok yarası. 

G12/7 cān virür idüm ölmege yaģyā gibi eger / yār olsa zaĥm-ı tíri gibi acıyan baŋa 

G387/2 leşker-i derd ü ġamuŋ maġlūbı olmazdum eger / yüregümde zaĥm-ı tírüŋ anlara baş olmasa 

zaĥm-ı tír-i cefā [1] cefa okunun açtığı yara. 

G14/5 göŋül göziyle görmege yaģyā ģabíbüŋi / yitmez mi zaĥm-ı tír-i cefā revzeni saŋa 

zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yār [1] sevgilinin aşkının ok yarası; sevgiliye duyulan aşkın bir ok misali açtığı 

yara. 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

 zaģmet [6] 

1. sıkıntı, zorluk, eziyet, meşakkat. 

K16/15 ġazā yolında zaģmet ʿayn-ı raģmetdür ģaķíķatde / šaríķ-i šāʿat-i mevlānuŋ olmaz hergiz āsānı 

K20/3 ŝalāģa cennet olur zaģmete ʿivaż raģmet / cefā içinde vefādur celāl içinde cemāl 

K28/30 āŝafā çünkim senüŋ gibi şefíķ olsa refíķ / rūģa rāģat ʿayn-ı raģmetdür seferler zaģmeti 

zaģmet olmaķ [4] biri için yaptığı şeyden sıkıntı ve yorgunluk duymak. 

G4/2 zaģmet olmasun saŋa söyleşme ben bímār ile / sözüm aŋlanmaz benüm żaʿfumdan ey kān-ı vefā 
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G145/5 zaģmet olur saŋa yaģyāya naŝíģat itme / zāhidā ʿāşıķ-ı bí-kāra sözüŋ kār idimez 

G365/6 ķapuŋda bendeŋi öldür śevāba gir dir idüm / eger ki ģażretüŋe zaģmet olmasa ey şāh 

G413/1 yazup göndermek olurdı ayaġuŋ tozına nāme / oķurken zaģmet olmasa eger sen çeşmi bādāma 

2. teessür, rahatsızlık, mihnet, usanç. 

G184/1 zāhidā āmir-i cābirden olan zaģmetümüz / sebeb-i raģmetümüzdür sebeb-i raģmetümüz 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

zaģmet eylemek [1], zaģmetler itmek [1] rahatsızlık vermek, usandırmak. 

G271/1 budur kilāb-ı kūyuŋa minnetler itdügüm / maʿźūr olsun anlara zaģmetler itdügüm 

G329/5 ĥayra girsün ol perí öldürsün ey yaģyā beni / çün kilāb-ı kūyına her gice zaģmet eylerin 

3. zorlu uğraş, debelenip durma. 

M9/VI/3 ĥalķı incitmek içün çekdügi zaģmet ne idi / illeri başına üşürmege ģikmet ne idi 

4. acı, ağrı, sızı. 

zaģmet-i zaĥm-ı erāźil [1] rezil/sefih kimselerin açtığı yaranın acısı. 

G381/6 zāhidā ŝabr acısınuŋ leźźetini šuymışuz / zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ʿayn-ı raģmetdür bize 

zaģmet virmek [1] ızdırap vermek; acıdan, ağrıdan ölecek hâle getirmek. 

G11/3 ĥāšırum ŝormaġ içün elvara cānānum gele / ey ecel ġāyetde bímār eyle vir zaģmet baŋa 

 zāʾid hadden fazla, lüzumsuz, gereksiz. 

zāʾid kelām söylemek [1] boş konuşmak, fuzuli laf etmek║sevgilinin saadetinin duasından başka 

bir şey söylemek. 

G255/1 var iken dilde duʿā-yı devleti yārüŋ müdām / aġlamam cevr ü cefādan söylemem zāʾid kelām 

 żaʿíf [7] zayıf, çelimsiz; biçare, mecalsiz, zavallı. 

K10/41 olursa ol żaʿífe ʿināyetle bir naţar / devlet aŋa müsāʿid olup ola baĥt yār 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

K25/21 ey ben żaʿífe bu sefer aģvālini ŝoran / acıyla söyleşür acılı olan el-ģaźer 

G85/7 yaģyā żaʿífe himmeti oldı erenlerüŋ / gūyā behār ile gözin açmış nihāldür 

G151/4 ġam ü derd ile żaʿífüz dem-i serd ile naĥíf / maʿníde kuvvet-i taķvā ile aķvāyuz biz 

G407/3 ben żaʿíf ölüp yüki boynumdan ırmaķ isterin / ģaķ bilür bār-ı girān olmış durur cān üstüme 

G423/5 zaĥmum gibi acır yüregüm şol żaʿífe kim / yaģyā gibi öle gide bir acır olmaya 

żaʿíf itmek [1] yiyip bitirmek, iğne ipliğe döndürmek. 

G123/2 derd-i maģabbet ādemi ġāyet żaʿíf ider / ŝofí bizüm riyāżetümüz bí-riyā olur 

żaʿíf ü naĥíf [1] zayıf ve çelimsiz. 
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G268/3 ne ulu devlet idi bu ki ben żaʿíf ü naĥíf / kilāb-ı kūyınuŋ evvel ŝunanına yitsem 

żaʿíf ü nā-tüvān [2] zayıf ve bitkin düşmüş. 

K29/6 cānumuz cāní cefāsından żaʿíf ü nā-tüvān / ĥāšır-ı maģzūnumuz mecbūr-ı cebbār-ı ʿaníd 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

 zāʾil sona eren, ortadan kalkan, yok olan, eksilen, zeval bulan, fani. 

zāʾil olmaķ [6] 

1. yok olup gitmek. 

K22/44 heybeti zāʾil olur girse ġılāfa şemşír / tevliyet virdi baŋa ģāŝılı ĥaylí noķŝān 

G152/3 zāʾil olur naķşına bāġuŋ muķayyed olmazuz / ne cihāna meylümüz vardur ne gülzār isterüz 

G66/7 ķadri yoķdur meśelā źerre ķadar ey yaģyā / kimde kim zāʾil olur ʿāriyetí ķudret var 

2. bitmek, tükenmek. 

G164/1 zāʾil olmaz ʿışķumuz derd ehlidür aģbābumuz / díde-i cāndan šulınmaz mihr-i ʿālem-tābumuz 

3. geçip gitmek. 

G193/2 gözüŋi açup yumınca āh kim zāʾil olur / derdi çoķ ʿömrüm gibi vuŝlat zemānı az imiş 

4. azalmak. 

G229/3 ʿışķuŋa bir cām-ı mey içdüm ezel bezminde kim / zāʾil olmaz şevķı cānā ģaşre dek ol bādenüŋ 

 zāʾir ziyaret eden, ziyaretçi. 

zāʾir-i beytü‟l-ģarem [1] Beytülharam‟ı ziyaret edenler; hacılar. 

G75/3 nāţır-i zemzem ile zāʾir-i beytü‟l-ģareme / ģacerü‟l-esvedi ģaķ āyíne-i ʿibret ider 

 zāʾirān “zāʾir”in çoğulu; ziyaret edenler, ziyaretçiler. 

zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān [1] cihanın övüncünün (=Hazreti Muhammed) türbesini ziyarete 

gelenler. 

M15/VI/1 cemʿ olurlar zāʾirān-ı türbe-i faĥr-i cihān / šaġılurlar ʿāķıbet mānend-i āh-ı ʿāşıķān 

 zāl “yaşlı” demektir. İran‟ın efsanevi kahramanlarından kuvvetiyle meşhur Rüstem‟in 

babasının lakabıdır. Doğduğunda saçları, kaşları ve kirpikleri bembeyaz olduğu için kendisine bu 

isim verilmiştir. 

zāl-i devr-i zemān [1] felek Zâl‟i. 

M8/IV/1 getürdi arķasını yire zāl-i devr-i zemān / vücūdına sitem-i rüstem ile irdi ziyān 

zāl-i semāvāt [1] göklerin Zâl‟i║Ay. 

K9/17 dil-āver-i ʿaleví gibi her hevāyí fişek / ŝalardı zāl-i semāvāte tír-i bürrānı 
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zāl-i zemān-mānend [1] zamanın Zâl‟i gibi. 

K30/4 her şuʿāʿ-ı tíġi açdurmaz ʿadūnuŋ ʿaynını / ģak bu kim zāl-i zemān-mānend bí-pervā imiş 

 źāl “ذ” harfi. 

źāl-i ʿiźār-ı gül-iźār [1] “كلعراز” (gülizâr =gül yanaklı) kelimesinin “عراز”ının (izâr=yanak) “ذ” 

harfi. 

G376/1 nedür bildüŋ mi ol ĥāl-i siyāhı rūy-i yār üzre / ķonılmış noķšadur źāl-i ʿiźār-ı gül-ʿiźār üzre 

 ţalām karanlık. 

ţalām-ı ţulm [2] zulüm karanlığı. 

K6/22 ţalām-ı ţulmi güneş gibi ķıldı nā-peydā / şuʿāʿ-ı tíġi ile açdı kāfiristānı 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

 ţālim [36]  

1. zulümkâr, adaletsiz, insafsız, gaddar, hoyrat. 

K22/24 šoġrular yüz ķarasını ķazanur ĥāme gibi / ney gibi eylese bir ţālim elinden efġān 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

K34/23 šınma ŝakın ses itme sükūt eyle sākin ol / incitse ţālimüŋ biri devr-i zemān gibi 

Ş1/63 ķul olan kişi ţālim pādişāha / yürür müstaġraķ olup dūd-ı āha 

G113/5 ʿavānı ţālim ider gerçi ʿavn-i firʿavnı / kelími gibi aģibbāsını ĥudā gözler 

G78/3 yirde ķalmaz gün gibi maţlūmuŋ āhı ŝarŝarı / ţālimüŋ eyvān-ı keyvānın yıķar vírān ider 

G161/3 ţālimüŋ ʿayn-ı taʿaddísinden efġān itmezüz / ehl-i ģālüz nefsümüz atına binüp çapmazuz 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

G176/7 göŋlümüz cāmını ey yaģyā ķaraŋu itmezüz / ţālimüŋ rūy-i siyāhına muķābil olmazuz 

G480/6 gülmez açılmaz ādeme ķış güni gibidür hemān / muţlime ıssı ţālimüŋ göz göre rūy-i ebredi 

2. merhametsiz ve insafsız dilber. 

M23/I/2 bir baķımda mübtelā-yı ʿışķ-ı pāk itdüŋ beni / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/II/2 bu libās-ı al ile bu şíve-i reftār ile / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/III/2 yaraşur baŋa idersem nāle vü feryād ü āh / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/IV/2 bir cefā mı ķaldı kim anı baŋa sen itmedüŋ / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M23/V/2 dest-i cevr ile benüm boynum burup kākül gibi / ķanuma girdün be hey ţālim helāk itdüŋ beni 

M24/I/2 gelmez olduŋ gülmez oldı külbe-i aģzānumuz / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/II/2 ķavlümüz ķavl ü ķarār iķrārumuz iķrār idi / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/III/2 ŝoŋradan döndüŋ felek gibi ʿadāvet eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M24/IV/2 gözüme hicrān ile her kirpügüm bir tír olur / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 
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M24/V/2 vaʿde-i vaŝluŋ gibi gitdüŋ ferāmūş eyledüŋ / ķanı a ţālim senüŋle ʿahdümüz peymānumuz 

M32/I/2 síne çāk oldı yürek oynadı ģālet ķopdı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/II/2 mihr ile māh gibi ģüsn ile meşhūr-i cihān / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/III/2 birinüŋ derdine emmā biri dermān oldı / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/IV/2 varayın şāh süleymāna şikāyet ideyin / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

M32/V/2 āh kim derd-i derūnum bir iken oldı hezār / iki dil-ber iki ţālim iki āfet ķopdı 

Ş1/158 libās-ı āsümānílerle dāʾim / ŝalınsun gökde gün gibi o ţālim 

Ş2/173 ģarāmí gibi ģammām içre dāʾim / ŝoyar ĥalvetde ʿuşşāķın o ţālim 

G133/4 ķanġı birin diyeyin biŋ dürlü derdüm var benüm / bí-vefā dünyā gibi bir ţālime oldum esír 

G207/2 kemāl-i ģüsn ise ancaķ olur be-hey ţālim / güzel cihānda çoġ emmā saŋa muʿādil yoķ 

G223/5 żaʿf ile dünyāda maţlūmāne baķmaķdan bize / yigdür a ţālim senüŋ ĥūní vü cevvār olduġuŋ 

G261/4 ne göŋül ķaldı ne ʿaķl ü ne firāset ne ķarār / eyledüm kendümi bir ţālime yaġma gitdüm 

G270/4 ĥasteyem varamazın yārüme yalvaramazın / benden ol ţālimi bir maʿníde ĥoşnūd itdüm 

G383/5 bizümle merģabā itmez geçersin şimdi ey ţālim / elüŋden āh ü fiġān itmek olurdı mecāl olsa 

G436/5 ĥūblar serveri begler begidür ol ţālim / aġlaŋuz anı ki yaģyā gibi maţlūmı ola 

G454/1 yār idi maķŝūd olan emmā n‟idem kim gelmedi / geldi hep maķŝūdum olmayan o ţālim gelmedi 

G500/5 ne ķadar ţālim iseŋ mihr ü vefā eyler idüŋ / ģāl-i yaģyādan eger ķılsalar āgāh seni 

ţālim-i bí-dín [1] zalim kâfir║zalim ve insafsız dilber. 

Ş1/184 biri bir ţālim-i bí-díndür āh / šurur bac ʿāmili yanında her gāh 

ţālim ü cāhil [1] zalimler ve cahiller/hem zalim hem cahiller. 

K11/8 ʿālim ü kāmil gibidür būy-i raʿnā ile gül / ţālim ü cāhil gibi ĥˇār oldı menfūr oldı ĥār 

ţālim ü fettān [1] zalim ve fettan║kendine hayran bırakan, cazibeli ama acımasız (sevgili). 

G36/1 merģabā itmez geçer cānān elinden el-ġıyāś / el-ġıyāś ol ţālim ü fettān elinden el-ġıyāś 

ţālim olmaġ [1] zulmetmek, merhametsizce davranmak, adaletsizlik etmek. 

G91/6 ţālim olmaġa ķomaz şān-ı şerífüŋ var senüŋ / bir senün gibi bege olınca ķul olmalıdur 

ţālimüŋ öte ucı [1] zalimin öte ucu║zulmetmekte sınır tanımayan║Rüstem Paşa. 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-ı ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím 

ţālimlıġ [1] zalimlik, adaletsizlik, insafsızlık. 

G424/5 ne cevr iderse eylesün ben ķullıġından rāżíyem / ţālimlıġ ile aŋmazın sulšānumı sulšānuma 

 żamín [1] kefil. 

K19/36 yirinsün ol ki anı dest-i reddüŋ eyleye red / sevinsün ol ki aŋa ʿavn-i cūduŋ ola żamín 

 żamm eklenme, katılma, dâhil olma. 
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żamm olmaķ [1] gelmek, inmek. 

Ş2/67 hevādan żamm olan tāríki defʿ it / gözümüŋ perdesin hā gibi refʿ it 

 żamme [3] Osmanlı alfabesinde üzerine konduğu harfi “u/ü” sesiyle okutan ötre 

harekesi║topuz darbesi. 

K7/2 inmesün mülģid ile rāfıżínüŋ başından / gürz ile tíġümüzüŋ żamme ile fetģaları 

K10/27 gürz-i girān-ı şāh-ı ebü‟l-fetģ ü ţıll-i ģaķ / eksük degül durur ser-i düşmende żammevār 

K22/39 fetģaveş sözleri üstün şeref ü ķadri bülend / żamme gibi ser-i düşmende ider gürzi mekān 

 zār [2] 

1. tavla oyununda kullanılan, her bir yüzünde 1‟den 6‟ya kadar olan sayıları göstermek üzere 

noktalar bulunan, fildişinden veya kemikten yapılmış küp║ağlayıp inleme. 

G283/6 sen vefā nerdini oynarsın begüm aġyār ile / šās-ı çerĥi çıŋradur zār ile efġānum benüm 

2. ağlayıp inleme, feryat etme. 

zār olmaķ [1] ağlayıp inlemek, feryat etmek║perişan olmak. 

Ş1/156 anuŋ gül gibi baş üzre yiri var / olur ʿāşıķları bülbül gibi zār 

zār itmek [1] ağlayıp inlemek, feryat etmek. 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

zār ü giryān [1]  

1. ağlayıp inleyerek║perişan, avare hâlde. 

Ş1/57 gezerdüm ģasret ile zār ü giryān / esirgerdi beni kāfir müselmān 

2. gözü yaşlı zavallı. 

Ş1/107 ne vuŝlatdur bu kim her zār ü giryān / ide ʿuryān iken cānānı seyrān 

zār zār iŋletmek [1] inim inim inletmek. 

K10/3 serkeşlik eyledügi içün kūhsār-ı dehr / iŋletdi anı pāy-ı semendinde zār zār 

3. zayıf, dermansız, zavallı, perişan. 

M25/I/1 ģālüme raģm eyle sulšānum ġamuŋla zār iken / bí-mecāl ü bí-kes ü bí-yār ü bí-miķdār iken 

zār eylemek [1] perişan etmek. 

Ş2/210 dil-i manŝūrumı zār eyleyüpdür / cihānı başuma dar eyleyüpdür 

zār ü maģzūn [1] perişan ve boynu bükük. 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

zār ü ser-gerdān itmek [1] perişan ve avare etmek. 
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G420/2 ŝad hezārān āferín ol derd-i bí-dermāna kim / zār ü ser-gerdān idüp bí-ŝabr ü sāmān eyleye 

 żarar bir şeyin ya da kimsenin sebebiyet verdiği kayıp, ziyan, kötü netice. 

żarar gelmek (bir yerden, bir şeyden, bir kimseden) [1] zarar dokunmak, (onun yüzünden) kayba 

uğramak, kusurlu ve ayıplı hâle düşmek. 

K34/13 dönme o meste ki görimez kendü ʿaybını / saŋa żarar gelen yire baķ dídebān gibi 

żarar itmek [1] saldırmak, zarar vermek. 

K33/17 senüŋ anbār-ı vücūduŋdaki nefsüŋ gibidür / keştí-i nūģ-ı nebíye żarar iden kesegen 

żarar virmek [1] eksiklik vermek, kayba uğratmak║rencide etmek. 

M11/IV/4 bir kişi sulšān iken dervíş olmaķdur hüner / kāʾināt içre sipāhílik bize virmez żarar 

żararı irişmek [1] zararı erişmek, kötülüğü dokunmak. 

K7/18 şöyle żabš itdi cihānı ki ecelden ġayri / kimsenüŋ kimseye devrinde irişmez ţararı 

żararlu yārān [1] zararı dokunan arkadaşlar, yaramaz dostlar. 

G322/1 tesbíģüŋi yaŋıldur ŝofí żararlu yārān / şeyšānlaruŋı bir bir eyle hemān períşān 

 żarāfet [2] güzellik, letafet, nezaket, incelik. 

Ş2/282 ʿibādet bāġınuŋ serv-i revānı / ţarāfet kānı şíve būstānı 

G349/2 senüŋ bu şíve-i reftāruŋı żarāfetüŋi / eger ki biŋ dilüm olsa rivāyet idimezin 

żarāfet eylemek [1] kaba sayılacak bir davranışı zekice bir formülle daha kibar bir yoldan 

yapmak; incelik etmek. 

G335/1 ol perí nāz uyĥusın kendüye ʿādet eylesün / görmeze urmaġa ʿuşşāķı ţarāfet eylesün 

żarāfet ile, żarāfetle [5] ârifane, zekice, incelikle. 

K27/11 bir şeyĥ-i pākdür ki żarāfetle kendüzin / bu kisvet-i emāret ile eyledi nihān 

G237/2 āl ile göŋlin almaġ içün cümle ʿālemüŋ / geymiş ţarāfet ile o ġonce-dehānum al 

G272/2 birer ģikāyet idüŋ bezm içinde nevbetle / ţarāfet ile o ʿísā-dehānı söyledelüm 

G327/3 baʿżı sözini żarāfetle işitmezlenesin / girü söyletmek içün anı lebinden ŝorasın 

G351/1 riʿāyet ile raķíbi mülāyemet iderin / ţarāfet ile ģabíbe münāsebet iderin 

 ţaríf [2] nazik, ince║işini bilen, akıllı, hünerli. 

K14/15 māh-ı nev şehrümüzüŋ ĥūbı gibi oldı ţaríf / ayda bir kerre ider ʿāşıķına ʿarż-ı cemāl 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

ţaríf ü nāzenín [1] zarif, işini bilen ve işveli cilveli. 

G384/1 süleymānum gibi dil-ber ţaríf ü nāzenín olsa / belā-yı rūzgār ü āfet-i rūy-i zemín olsa 

ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil [1] nazik, nüktedan, yiğit ve âkil║İbrahim Paşa. 



1776 
 

Ş2/43 daĥı ol āŝaf-ı sulšān-ı ʿādil / ţaríf ü nüktedān ü merd ü ʿāķil 

ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme [1] (yabancıların evine gitme hususunda) “nazik ol, hâlden anla, 

kabalık etme” / (nadanın evine gitme hususunda) “aklını kullan, uyanık ol, ahmaklık etme”. 

G429/3 ţaríf ol ʿārif ol bilmezlik itme / ŝabāveş ĥāne-i nā-dāna girme 

 ţarífāne [1] zarifçe, zarif kimselere yakışır şekilde║zamane zariflerinin yaptığı 

gibi║hünerle, beğenilecek tarzda. 

G321/1 dül-bendüŋi nāz ile ţarífāne ŝararsın / meydān-ı maģabbetde gezüp ʿāşıķ ararsın 

 żarūrí [4]  

1. çaresiz, mecburen, kaçınılmaz olarak, ister istemez. 

K31/6 āĥiret köprisine beŋzedürin anı hemān / ki żarūrí gelür uġrar aŋa her şāh ü gedā 

M7/III/5 iller alur benüm didügi mülk ü mālini / ehl-i fenā beķāya żarūrí ider sefer 

2. zorunlu kalarak, istemeden, şartlar öyle gerektirdiği için. 

M42/VII/1mübārek ĥāšıruŋdan gitmesün yaģyā ķuluŋ bārí / żarūrí gitdi şehrüŋden idüp feryād ile zārı 

3. kaçınılmaz, elde olmayan║vacip. 

G338/3 söylemezse şimdi āh itmek żarūrídür baŋa / sevdügüm lušf eylesün almasun āhum söylesün 

żarūrí derd [1]  

1. çaresiz ve onulmaz dert. 

G424/1 dívāne-i ʿışķ olduġum bir ķayd olur cānānuma / bu bir żarūrí derd imiş müşkil belādur cānuma 

2. dert veren, zor gelen, hiç istenmeyen, kaçınılan şey. 

żarūrí derde uġratmaķ [1] dert veren, zor gelen, hiç istemediği bir şeyi yapmak zorunda bırakmak. 

G329/4 bu maģabbet bir żarūrí derde uġratdı beni / yāre ĥoş gelsün diyü aġyāra ʿizzet eylerin 

żarūrídür bu ki [1] “çaresi yok”, “kaçışı yok”. 

M8/V/3 eceldür ādeme derbend-i teng ü tār-ı ʿaŝír / żarūrídür bu ki uġrar aŋa cüvān ile pír 

źāt-i be-nām(ı) [1] nam sahibi zât-ı âlîleri║ismi belirtilmeyen memduhun. 

K24/35 ʿālí maķāmı menzil-i maķŝūd-ı kāʾināt / źāt-i be-nāmı ʿizzet ile kaʿbe-i recā 

źāt-ı ferĥunde-ĥıŝāl [1] mübarek hasletlere sahip saygıdeğer kimse║İbn-i Kemal. 

K18/19 źāt-ı ferĥunde-ĥıŝāl ü melik-i mülk-i hüner / merdüm-i ķadr-şinās ü melek-i ferruĥ-fāl 

źāt-ı ĥudā [1] zât-ı kibriyâ, zâtullah║Allah. 

M8/VII /4  ģayāt-ı bāķíye irişdi rūģı ey yaģyā / şefíķi rūģ-ı muģammet refíķi źāt-ı ĥudā 

źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ [1] yüce ahlâklı zât. 
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K32/7 yaʿní ser-ʿasker-i islām ü vezír-i aʿţam / bürc-i ʿadlüŋ güneşi źāt-ı kerímü‟l-aĥlāķ 

źāt-ı mušahher [1] maddi ve manevi kirlerden paklanmış, mübarek zât║Hazreti Muhammed. 

K1/39 vālā-güher ü pāk-naţar źāt-ı mušahher / deryā-yı sehā kān-ı ʿašā-āver-i dünyā 

źāt-ı müzekkā [1] pak zat, mutahhar zât║Hazreti Muhammed. 

K1/24 šūbāya irüp geçdi ŝabā gibi o demde / cibríli ķodı sidrede ol źāt-ı müzekkā 

źāt-ı pāk [5] asil ve temiz zât. 

K7/20 šoludur maʿrifetu‟llāh ile źāt-ı pāki / nitekim būy-ı ŝafā-baĥş ile gül-berg-i šarí 

K18/12 oldı her yüze gelen mūy-i sefíd emvācı / źāt-ı pākidür anuŋ ķulzüm-i envār-ı kemāl 

K20/35 sušūr-ı nāme-i fetvāsı tíġ-i şerʿ-i şeríf / umūr-ı müşkileye źāt-ı pākidür ģallāl 

G6/4 ʿaks-i dūd-ı āhumuz şekl-i ridādur fi‟l-meśel / źāt-ı pāküŋ oldı ʿışķ ehline mirʾāt-ı ŝafā 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-ı pāküŋ gibi źāt olmaz 

źāt-i pāk-i ʿāliye(si) [1] asil ve temiz zât(ı). 

K25/46 tā ģaşr olınca devlet ile muġtenem ide / ol źāt-i pāk-i ʿāliyesin ķādir-i ķader 

źāt-i pāk-i pādişāh [1] padişahın (=Kanuni Sultan Süleyman) mübarek vücudu║(yanında iki 

minareye benzeyen iki solakla) Mescid-i Aksâ. 

K11/14 mescid-i aķŝāya beŋzer źāt-i pāk-i pādişāh / iki yanında ŝolaķlar nūrdan iki menār 

źāt-ı şeríf [3] zât-ı âlî. 

K1/67 anda ümemüŋ ģażretüŋe teşne iriser / raģmet ŝuyına źāt-ı şerífüŋ ola saķķā 

K18/11 fi‟l-meśel źāt-ı şerífidür anuŋ baģr-i ʿulūm / deheni şekl-i ŝadefdür süĥeni dürr ü leʿāl 

K18/45 ŝaģn-ı ŝıģģatde ola źāt-ı şerífüŋ her dem / nitekim ola cihān içre mürūr-ı meh ü sāl 

 źātü‟l-bürūc gökyüzü. 

źātü‟l-bürūc-ı çerĥ [1] burçların bulunduğu sema. 

G53/3 irişmez āh ü fiġān āsitān-ı cānāna / cihānda ire mi źātü‟l-bürūc-ı çerĥe kemend 

 zāviye köşe; ibadet etmek için çekilinen tenha ve küçük yer; küçük tekke. 

zāviye-i ġam [1] gam köşesi║gam tekkesi║dünya. 

G47/5 beni pír eyledi bu zāviye-i ġamda velí / nev-resíde daĥı bir tāze cüvāndur ferruĥ 

 żāyiʿ ziyan, kaybolma, yok olma, boşa gitme. 

żāyiʿ itmek [2] kaybetmek. 

1.1. kaybetmek, yok etmek. 

G156/4 bir zemān yil götürür żāyiʿ ider āĥir-i kār / her ĥazān yapraġını taĥt-ı süleymān bilürüz 

1.2. kaybetmek, elden kaçırmak. 
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G499/2 ġafleti ĥˇābına uyan żāyiʿ ider ķażā ile / encüm-i deyr-i ʿālemüŋ gevher-i şeb-çerāġını 

żāyiʿ olmaķ [2]  

1. boşa gitmek. 

G271/3 düşdi maģabbete delü göŋlüm yiŋilmedi / hep żāyiʿ oldı aŋa naŝíģatler itdügüm 

2. silinip gitmek, elden çıkmak, yıkılmak, hiç olmamışa dönmek. 

G49/1 yāre geçmişler beni birķaç münāfıķlar meded / żāyiʿ oldı bunca yıllıķ āşinālıķlar meded 

 żaymurān [1] yabani fesleğen.  

K34/17 kendüŋde šut elüŋi yüri nitekim çenār / šolaşma gül budaġına hem żaymurān gibi 

 zeʿāmet [3] Osmanlı Devleti‟nde savaşlarda yararlılık gösterenlere ve bazı devlet 

adamlarına kılıç hakkı ve dirlik olarak verilen hisse, timarın büyüğü. 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K5/51 seʿādetüm güneşinden recā olur ki göre / zeʿāmeti bu faķíre maģall ü erzāní 

K5/48 zeʿāmetüm delü göŋlüm gibi ĥarābe iken / ķanāʿat ile şehā beklerin o vírānı 

 zebān [14] 

1. dil. 

K15/15 rezme ʿazm itdükçe pervāzı olur gūyā zebān / sūre-i fetģi ŝabā ile oķur ez-ber livā 

M9/V/1 oldı aġzında zebānı ʿalev-i nār-ı caģím / yüzi ķutsuz sözi šatsuz ne ģalím ü ne selím 

G131/5 gülşen-i ʿışķ içre yaģyā bād-ı āhumdan benüm / bir ĥazān yapraġıdur gūyā zebānum deprenür 

G466/3 šop-ı ģavādiś ile ĥarāb oldı cümle ten / gūyā zebānum oldı bedensüz ģiŝār eri 

1.1. dil║ateş yalımı. 

K26/11 okursa sūre-i nūr ü duĥānı ez-berden / ʿaceblemeŋ ki zebān oldı her ʿalevler aŋa 

1.2. dil║söz, söz gücü, ifade kabiliyeti. 

K26/22 ġıdā-yı rūģ idi lušf-ı kelām-ı zíbāsı / zebānı bülbül-i şírín-maķāl idi gūyā 

M6/IV/7 dehānı rūģ-ı ķudsídür ĥašı aŋa per ü bāl / zebānı lušf ile peyġamber oldı devrāna 

M20/III/2 bir ģāl olur ki söyleyimez ģālümi zebān 

Ş1/37 berí ķıl fikrümi sehv ü ĥašādan / zebānum ŝaķla ķavl-i nā-sezādan 

Ş2/72 beyānum gün gibi rūşen-beyān it / gözüm gibi zebānum dür-feşān it 

K19/53 beyān-ı vaŝfın iderken zebāna ĥāšif-i ġayb / duʿā-yı devletini eyledi hemān telķín 

G195/4 benefşe-i ĥašıdur sebzezār-ı bāġ-ı cinān / zebān bülbüline ŝanasın ki oldı riyāż 

G213/1 bülbül-i bāġ-ı belāġatdür zebānı aģmedüŋ / şems içinde mímdür gūyā dehānı aģmedüŋ 

2. lisan, konuşma. 

G185/1 ʿışķ āyetini ʿāşıķ olan şerģ idibilmez / esrār-ı nihāndur bu zebān ile bilinmez 
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zebān-ı ģāl ile [11] hâl diliyle. 

K15/27 gözleri yaşı gibi düşkinligi var ģāliyā / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K17/33 cürʿalar gibi ayaķda ķalduġın ʿarż eyleyüp / ģālini anuŋ zebān-ı ģāl ile söyler livā 

K28/2 ģamde meşġūl oldı yapraķlar zebān-ı ģāl ile / ģaķ teʿālānuŋ cihānda šoġdı şems-i raģmeti 

M39/V/2 diye zebān-ı ģāl ile ķabrümdeki çemen / ģālüm mükedder oldı meded yā ʿalí meded 

Ş1/87 ʿibādet üzredür cümle nebātāt / zebān-ı ģāl ile eyler münācāt 

G80/5 günde beş on kez ādemüŋ ķabri zebān-ı ģāl ile / munšaţıram saŋa diyü aġzın açup nidā ider 

G130/6 ne içün ġonceler ĥandān benefşe zār ü maģzūndur / bu aģvāli zebān-ı ģāl ile bārí çemenden ŝor 

G202/3 besmele meddi saŋa söyler zebān-ı ģāl ile / incedür ģaķķuŋ yolı allāha varan rāha baķ 

G279/3 dehendür zaĥm-ı peykānı elifler sínede yir yir / zebān-ı ģāl ile söyler cihāna derd-i pinhānum 

G338/5 öldügümden ŝoŋra ey yaģyā zebān-ı ģāl ile / ģālümi ķabrümdeki cümle giyāhum söylesün 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

zebān-ı ģāl olmaķ [1] hâl dili olmak; birinin hâlini temsil yoluyla ifade etmek. 

G239/5 derd-i derūnumı dimege hecr-i yār ile / yaģyā bedende her ķılum oldı zebān-ı ģāl 

zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní [1] mana kıssaları anlatan dil. 

Ş1/76 zebān-ı ķıŝŝa-perdāz-ı meʿāní / bu resme ķıldı bu şírín beyānı 

zebān olmaķ [1] anlatmak, ifade ve beyan etmek. 

K24/44 taʿríf-i medģüŋe olımaz nāšıķa zebān / vaŝf-ı ŝıfāt-ı źātuŋa olmadı intihā 

zebān virmek [1] dillendirmek, dilini çözmek, konuşma isteğini arttırmak. 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

zebāna gelmek [1] dile gelmek, insan gibi konuşmaya başlamak. 

K21/29 ķavs-i felek aŋa neler itmişdür āŝafā / söylerdi vaŝf-ı ģālini gelse zebāna tír 

zebānı baġlanmaķ [1] dili bağlanmak, nutku tutulmak, ne söyleyeceğini bilememek, sus pus olup 

kalmak. 

G278/2 dil baġı imiş kāküli ol şāh-ı cihānuŋ / ʿarż idimedüm ģālümi baġlandı zebānum 

 zebān-dırāzlıķ itmek [1] uzun dillilik etmek; sınırlarını bilmeyerek yerli yersiz 

konuşmak, atıp tutmak. 

K20/6 ne dirse anı işidür bu ķubbede ʿālem / zebān-dırāzlıķ itme derāy-ı deyr-miśāl  

 zebāní [1] cehennem bekçisi, cehennem meleği. 

K16/20 tüfekler ēarb-zenler šoplar beŋzer zebāníye / ķıraluŋ leşkerine yaġdururlar nār-ı nírānı  

 zebūn [3] 
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1. bir şeyin kahrı altında mağlup, güçsüz ve âciz duruma düşen. 

Ş1/24 vücūdum nefs-i dūnumdan zebūndur / baŋa tesbíģ zencír-i cünūndur 

Ş2/66 bu šaġlarca günāhumdan zebūnem / ģayādan ķāf gibi ser-nigūnem 

zebūn-ı mürġ-i miģnet [1] mihnet kuşunun (pençesi)ne düşen.  

G98/3 fenā miʿmārınuŋ mārı zebūn-ı mürġ-i miģnetdür / ģaźer ķıl genc-i dünyā arķamına dime arķamdur 

2. zavallı, düşkün, âciz. 

Ş1/43 ġaríbüŋ derd-i hicrānı ģaķıyçün / zebūnuŋ āh ü efġānı ģaķıyçün 

zebūn itmek [2] güçsüz ve âciz duruma düşürmek, kahretmek. 

K23/27 aʿdāyı aģsen-i tedbír ile zebūn itdi / iŋende ķalmadı küffāruŋ ehl-i ʿiŝyānı 

M7/III/8 derdā ki āhumuz bir iken şimdi oldı on / şeh-zādemüz firāķı bizi eyledi zebūn 

 zehr [1] zehir. 

K5/17 sürini sürini geldi bu ejder-i símín / ʿaceb degül mi ki ne zehri var ne dendānı 

zehri aġzından aķmaķ [1] sözleriyle taciz etmek, ısırmak, tat kaçırmak. Tanıkta ayrıca tiryaki 

tipinin bakanlarda tiksinti uyandıracak görüntüsü de kastedilmektedir. 

G343/3 ĥavż içinde incidür yārānı it gibi šalar / zehri aġzından aķan tiryākí mühmel girmesün 

 zehre öd║çiçek. 

zehresi çāk olmaķ [2] ödü patlamak║çiçekleri açmak. Zühre (Venüs) gezegeninin bir adı da 

“çiçek açan”dır. “Feleğin çalgıcısı” olarak nitelenen Zühre‟nin kendinden daha ehil olan 

memduhun saz çalışından endişeye kapılması kadar güzel nağmeler karşısında çiçekler açması da 

akla yatkındır. 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

 zelíĥā [1] Hazreti Yusuf‟u köle edinen Mısır azizinin karısı Züleyha║münasip bir zevce. 

G415/1 taŋrı buyruġına girmekden ne var cānānuma / bir zelíĥā çoķ mıdur ol yūsuf-ı kenʿānuma 

 zelíl zillete düşmüş, hor, hakir, sefil. 

zelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān [1] hakir, zavallı, mecnun, zayıf ve güçsüz. 

G138/1 diríġāʿāşıķuŋ maʿşūķ olan bí-ĥānümān ister / źelíl ü zār ü mecnūn ü żaʿíf ü nā-tüvān ister 

zelíl ü ĥor itmek [1] hor ve hakir eylemek. 

Ş1/213 źelíl ü ĥor idüp bí-çāre eyle / dehānın maĥzenü‟l-esrār eyle 

 zelzele [5]  
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1. yer sarsıntısı, deprem. 

G209/3 beyt-i vücūdı zelzele gibi yıķup gider / feryād ü āh ü nāle ile ŝarŝar-ı firāķ 

M7/VI/3 āĥir yıķar vücūd ilini zelzele gibi / bu ʿömr-i bí-vefā ile bu derd-i bí-devā 

1.1. yer sarsıntısı, deprem║sarsıcı, alt üst edici etki. 

K20/33 nifāķ iden kişi beyt-i vücūda zelzeledür / sev anı kim ola meydān-ı ŝabra rüstem-i zāl 

G20/7 ʿāşıķ-ı bímāruŋ ey yaģyā vücūdı beytine / ʿışķ-ı yāri zelzele olur miśāl-i tāb-ı teb 

G71/3 beyt-i vücūda zelzele oldı maģabbeti / dívāne itdi yār bizi nitekim behār 

zelzele-i miģnet [1] mihnet zelzelesi, musibet zelzelesi. 

M9/II/5 niçe yıl zelzele-i miģnet ile sendiredi / ķoca şeyšān gibi bir kimseye ādem dimedi 

zelzele-i źillet [1] zillet zelzelesi; düşüren, yerle bir eden sarsıntı. 

G502/4 fāsıķuŋ zelzele-i źilletidür ĥamrı müdām / sāyeveş bir gün ider ĥāke berāber anı 

 zemān [10] 

1. vakit. 

zemān ü āvān [1] bütün vakt(i)║ömr(ü). 

K6/36 budur duʿā-yı aģibbā ki pādişāhumuzuŋ / ŝafā vü źevķ ile olsun zemān ü āvānı 

2. içinde bulunulan dönem, zamane. 

G226/3 cān naķdini cānāna virür ʿāşıķ olanlar / sulšānı olur ģātem-i šay gibi zemānuŋ 

3. müddet, süre. 

G254/4 fürķatinüŋ derdi çoķ emmā zemānı az olur / bir ĥayāl-i ĥˇāba beŋzer ʿālem-i vuŝlat temām 

zemān-ı vaŝl [1] vuslat zamanı; sevgiliyle bir arada olunan süre. 

G294/3 unudıldı cümle bir sāʿat zemān-ı vaŝl ile / bunca yıllar mübtelā-yı derd-i hicrān olduġum 

4. bir işin gerçekleşmesi için en uygun vakit, tam sırası. 

M17/V/3 begüm ĥayr işi teʾĥír itme bi‟llāhi zemānıdur / beni öldür vücūdumdan ne nām ü ne nişān olsun 

M19/VII/3 ʿ uşşāķ ile ģicāza zemānıdur ol revān 

5. yılın belli bir dönemi, mevsim. 

Ş1/115 güzeller bu zemānı ĥoş görürler / dirilüp šunca üzre yüz ururlar 

6. bir hükümdarın iktidar dönemi. 

K2/23 ebr-i bārāndur zemānında meger giryān olan / şems-i ʿadlinden güler cümle gülistān-ı cihān 

K22/41 kimsenüŋ kimse zemānında yolına gelmez / melekü‟l-mevt meger ol daĥı maĥfí vü nihān 

K28/25 bí-vücūd oldı zemānında ģasūd-ı lā-yesūd / ĥār ü ĥas gibi kenāra sürdi baģr-i devleti 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 
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M26/V/1 bir ġaríb-i nā-tüvānem āsitānuŋda senüŋ / gülmedüm yaģyā ķuluŋ gibi zemānuŋda senüŋ 

zemān-ı feraģ-baĥş [1] ihya edici, güller açtıran, meserret ve ferahlık zamanı. 

K12/18 behār-ı ʿadli ile güldi rūy-i mülk-i cihān / zihí zemān-ı feraģ-baĥş ü vaķt-i źevķ ü ŝafā 

zemān içre [1] zamanede, içinde bulunulan dönemde, yaşanılan vakitte. 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

zemān ile [4] 

1. bir zamanlar, zamanında, eskiden. 

K5/35 ocaġa yandı zemān ile nāy ü çeng ü rebāb / iderdi mušrib-i ţālim elinden efġānı 

G460/3 yaşum nücūmını maģv itmiş idi mihr-i cemāl / göŋül zemān ile ţulmet-serāy-ı mātem idi 

2. zamanla, araya yeterli zaman girdikçe, zaman geçtikçe. 

G384/3 düşinde pādişāh olmaķ gibidür ʿāşıķ-ı ŝādıķ / zemān ile ķulınuŋ ķulı ile hem-nişín olsa 

G401/1 raģm iderem saŋa diyü bir gün zemān ile / göŋlümi egle bārí benüm bir yalan ile 

zemān istemek [2] araya zaman ve/veya çaba girmesini gerektirmek, ha deyince olmamak. 

G70/5 duşanmaz dām-ı iķdāmına ĥalķuŋ çeşmi şeh-bāzum / sitārem açılur bir gün benüm emmā zemān ister 

G138/4 viŝāle irmedin ķapuŋda irdüm ģālet-i nezʿe / devā olmaz bu derde ʿālem-i vuŝlat zemān ister 

zemān ola ki [1] “zaman olur …”, “bir gün gelecek…” 

G434/5 zemān ola ki bu mecnūnuŋ ey ŝaçı leylí / hemíşe söylene dillerde bir fesāne ola 

 zemāne [11] 

1. yaşanılan zaman, içinde bulunulan çağ, şimdiki devir. 

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

K19/40 müfíd ü muĥtaŝar itsem ʿaceb mi midģatüŋi / zemānede bu durur muķteżā-yı ehl-i yaķín 

G9/6 yaģyā ne ķara günlere ķalduķ zemānede / dehr ise pür-cefā vü nigār ise bí-vefā 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

G208/4 müyesser olmadı yār işigini seyr itmek / zemānemüzde bizüm āsümānı görmiş yoķ 

2. felek. 

K21/26 çekse çevürse dest-i cefā ile šaŋ mıdur / ķaddin kemān ü āhını ķıldı zemāne tír 

M7/III/3 ģüsn ile yūsuf olsa daĥı ķabre irgürür / ardınca ādemüŋ bu zemāne ķuyu ķazar 

M42/VII/2 zemāne fürķate tebdíl idermiş vuŝlat-ı yāri / güneş yüzlü ķara gözlü şeker sözlü memi şāhum 

3. dünya. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

G393/3 çeşm-i siyāhı bí-bedel ü ġamze bí-naţír / ancaġ olur zemānede ģüsn ü cemāl ise 
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4. içinde bulunulan çağda yaşayan insanlar║dünya. 

K26/5 baķup cihāna bu esnāda ķar yaġar ŝanmaŋ / zemānenüŋ tükürür yüzine sipihr-i dü-tā 

zemāne şāʿiri [1] zamane şairi; şimdiki şairler. 

G471/7 šāķati šāķ oldı yürür döndi kemāna ķāmeti / yāsını yaģyānuŋ çeker ŝanma zemāne şāʿiri 

zemāne şeyĥi [1] zamane şeyhi; şimdiki şeyhler. 

G113/4 reʿāyet eyleseler ʿāşıķa ŝafā sürmez / zemāne şeyĥi riyā ile kibriyā gözler 

zemānenüŋ günine göre kürkini geymek [1] zamanenin gününe/güneşine göre kürkünü 

giymek║içinde bulunulan zamana veya duruma göre tedbirini alarak hareket etmek. 

K26/24 zemānenüŋ günine göre kürküŋi gey kim / ġam oķı gibi geçer şimdi cāna berd-i şitā 

 zemín [12]  

1. yer, yeryüzü, arz. 

K2/5 cānı gibi baġrına baŝmış durur anı zemín / nitekim dāġ-ı siyāhın sínesinde ʿāşıķān 

K10/11 ķuşlar düşer zemíne ĥazān yapraġı gibi / irdükçe ķatı yil gibi şeh-bāz-ı rūzgār 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

K13/8 sāye-i eşcār ile mānend-i çerĥ-i pür-nücūm / fi‟l-meśel našʿ-ı peleng itmiş libāsını zemín 

K13/9 zínet-i nergesler ile çerĥ-i pür-kevkeb gibi / aç gözüŋ ey dil nice zínet bulur yir yir zemín 

K13/37 nite kim ire mürūr-ı māh ü sāl ile behār / nite kim ĥandān ola faŝl-ı behār ile zemín 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

K26/7 dem-i behārda gūyā ki nev-ĥaš idi zemín / aġardı miģnet ü cevr-i şitā ile ģayfā 

K26/37 boġazın aldı ele dest-i cürʾet ile zemín / dil uzadalı anuŋ gülsitānına deryā 

M6/VIII/1 ķoşuya ģāżır idi niçe esb-i berķ-seyir / zemíni yürise bād-ı ŝabā gibi ŝarŝar 

1.1. yer, toprak║kumaş, halı, tablo vs.de nakışların, desenlerin üzerinde yer aldığı yekpare renk. 

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

zemíne cebín ķomaķ [1] yere alın koymak║secdeye kapanmak. 

K19/24 çenār gibi elüŋden düşürme tesbíģi / sücūd idüp ķo zemíne benefşe gibi cebín 

zemíne māʾide inmek [1] yeryüzüne sofra inmek. 

M6/III/5 zemíne māʾide indi ŝanurdı ehl-i naţar / ol āsitānede bu niʿmet olıcaķ taķsím 

zemín ü semā [1] yeryüzü ve gökyüzü. 

K26/1 cihān içinde bürūdet bıraķdı faŝl-ı şitā / biri birine ŝovuķ deprenür zemín ü semā 

 (zemîn=) شميه .2

G203/3 baģr-i ģayretde yükin boynından ırmaġ istemez / ʿayn-ı ʿibretle zemín altında olan nūna baķ 
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źemm yerme, kötüleme, çekiştirme; kınama, beğenmeme, hor bakma, kötü konuşma. 

źemm itmek [3]  

1. kötülemek, çekiştirmek. 

G285/3 źemm ider maʿníde yāre terbiyet eyler beni / unıdılmış adumı gūyā ki yād eyler benüm 

2. kötü konuşmak, tahkir etmek. 

G335/4 bārí źemm itsün faķíri ĥayr ile yād eylesün / ĥāšırum yıķılsun göŋül mülkin ʿimāret eylesün 

G346/1 yār źemm itse beni medģ ü śenālar eylerin / ķaķıyup sögse baŋa aŋa duʿālar eylerin 

zemzem [3] Kâbe‟nin yanındaki meşhur kuyudan çıkan kutsal su. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

G166/5 yüz ķarasını zemzem ile yursa vechi var / yaģyā ķulını sevdi yaratdı vedūdumuz 

G452/4 pāyüŋe aķsun dir iseŋ kaʿbeveş ehl-i ŝafā / göŋül alçaķlıġın eyle šurı šur zemzem gibi 

 zemzeme [1]  

1. nağme, nağmeli ses║dua sesleri. 

K2/8 merve vü ŝaffā vü zemzemden irüp nūr-ı ŝafā / zemzemeyle ģācíler olmış durur naʿre-zenān 

zemzeme-i baģś [1] mübaheseden yükselen sesler. 

M6/IV/1 çü oldı meśʾele maʿlūm ehl-i ʿirfāna / irişdi zemzeme-i baģś bürc-i keyvāna 

2. laf, söz, lakırdı. 

zemzeme-i bezm ü ʿıyş-i sulšāní [1] sultanın düğün eğlencesi ve ziyafeti söylentisi. 

M6/I/5 o dem birine süʾāl eyledüm didüm cānā / nedür bu zemzeme-i bezm ü ʿıyş-i sulšāní 

zemzeme-i hūy ü hāy-ı dost [1] bir telâşe hâli içinde her taraftan yükselen “dost” (=Allah) 

sözü/zikri║kuşların (gu, gu/hu hu) zikri, dağların sesi, ırmakların çağıltısı. 

G35/6 źikr-i šuyūr ü ŝavt-i cibāl ü sürūd-ı dūd / šutdı cihānı zemzeme-i hūy ü hāy-ı dost 

 zen kadın. 

zen-i dünyā [1] dünya (denilen) kadın. 

K26/6 büridi yir yüzini seyr idüŋ yaġan ķarı / sürindi aķlıġını yüzine zen-i dünyā 

zen gibi zerrín libās ile šonanmaķ [1] kadın gibi altın elbiseyle donanmak║maneviyatı terk edip 

dış görünüşe önem vermek, gösteriş düşkünü olmak. 

G438/4 ţāhirin maʿmūr idenler bāšının eyler ĥarāb / merd iseŋ zerrín libās ile šonanma zen gibi 

zen gibi tezyín-i dünyā istemek [1] kadın gibi dünyanın süsüne püsüne düşkün olmak║dünyanın 

göz alıcı güzelliklerine kendini kaptırmak; dünyaya itibar etmek. 
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G431/4 biz bu ʿayn-ı iʿtibār ile cihāna baķmazuz / zen gibi tezyín-i dünyā isteyen nā-merd ola 

 zencír [9] 

1. birbirine geçmiş demir halkalardan oluşan bağ; silsile. 

K5/42 ġazāda döyimeyüp leşkeri mehābetine / yıķardı sāyesi zencíri mürġ-i perrānı 

1.1. delilerin, esirlerin ve mahkûmların boyunlarına ve ayaklarına vurulan zincir/pranga. 

G122/4 vādí-i ʿışķuŋ begüm bí-ķayd olur dívānesi / boynınuŋ zencíri ancaķ āh-ı āteş-bār olur 

M24/IV/1 ayrulıķ nār-ı cehennemdür nice taķrír olur / ķanlu yaşum sanki āteşden iki zencír olur 

G13/4 gül yiter zaĥmum nişānı bu dil-i dívāneme / bāġda zencírümüŋ āvāzı bülbüldür baŋa 

G111/3 gördi dívānelügüm boynuma zencír šaķup / āhum ile yaşum ol ķāmeti dil-cūya çeker 

G157/1 ʿāşıķ-ı dívāneyüz mecnūn olupdur pírümüz / ģalķa-i ŝoģbetdür ey ŝofí bizüm zencírümüz 

G167/5 āh ile yaşumuz iki zencír olur bize / yaģyā gibi esír-i ġam-ı ʿışķ-ı pākiyüz 

G212/3 ʿāşıķ-ı ŝādıķ olalı yaşumuŋ zencíri / her seģer cānib-i cānānuma iltür çekerek 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

zencír-i cünūn [2] delilere vurulan zincir. 

Ş1/24 vücūdum nefs-i dūnumdan zebūndur / baŋa tesbíģ zencír-i cünūndur 

G180/3 šaŋ mı zencír-i cünūn olsa bizüm tesbíģümüz / kūh-ı ʿışķuŋ zāhidā mecnūn-ı ser-gerdānıyuz 

zencír-i eşk [1] gözyaşı zinciri; zincir gibi gözyaşları. 

G464/2 mecnūn-ı vādí-i elemem mašlaʿ-ı ġamem / zencír-i eşküm ile keş-ā-keşdeyem daĥı 

zencír-i ŝaç [1] saç zinciri; zincir gibi uzun ve büklüm büklüm saç. Tanıkta ejderlerin zincirle 

gökyüzüne çekilmeleri inanışına telmih vardır. 

G510/4 ĥavf itdi görüp ejder-i āhumı felekler / zencír-i ŝaçuŋ gibi biri birine girdi 

zencír-i zer [1] altın zincir║Güneş‟in altın kadar parlak ışık hüzmeleri. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 

zencír urmaķ [1] zincir vurmak, zapturapt altına almak. 

Ş1/81 cünūnına anuŋ ķılmaġa tedbír / meríc ü tunca urmış iki zencír 

zencírin sürür dívāne [4] zincirini sürüyen deli. 

K31/7 ģālet-i ʿışķ-ı ģabíb ile sürür zencírin / nitekim ʿāşıķ-ı dívāne vü mest ü şeydā 

G1/5 ġam-ı ʿışķ ile zencírin sürür dívāne olmışdur / hilāl ebrūlerüŋ vaŝfında her bir mıŝraʿ-ı ġarrā 

G24/1 şaʿşaʿa ŝanma görinen ey şeh-i ʿālí-cenāb / gökde zencírin sürür dívāneŋ olmış āfitāb 

G286/4 görinen ĥaš ŝanma ey meh-rū elüŋden āh idüp / şimdi zencírin sürür dívāneŋ olmışdur ķalem 

 zer [1] 
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1. altın. 

zer-i ĥāliŝ eylemek [1] halis altına çevirmek║yardım ve inayet göstererek durumunu iyileştirmek, 

itibarını yükseltmek. 

K32/19 bir ķara topraķ olupdur zer-i ĥāliŝ eyle / ʿayn-i ʿavnüŋle bu yaģyā ķuluŋuŋ ģāline baķ 

zer-i ruĥsār [1] yüz altını║âşıkların altın gibi sararmış yüzleri. 

G212/2 ey ĥalílüm ģacerü‟l-esved imiş šaş işigüŋ / zer-i ruĥsārumuza anuŋ içün oldı miģek 

zer ü sím [1] altın ve gümüş║yüklü ihsan. 

K30/5 šaġılur ĥalķa zer ü sími nesím-i lušf ile / ķaddi gibi himmeti ʿālí ʿalí-símā imiş 

zer gibi aŝfer olmaķ/ŝararmaķ [2] altın gibi sararmak║benzi solmak. 

Ş2/139 biri üsküfci-oġlı māh-manţar / ŝarardum mihri ile nitekim zer 

G40/4 faķr ile faĥr eyleyen ehl-i riyāżetler gibi / taŋrı ķorĥusından oldı zer gibi aŝfer turunc 

2. altın suyu. 

K14/8 ķalem-i ŝunʿ-ı ĥudā ile yed-i ķudretle / zer ile çerĥ-i zebercedde yazıldı bir dāl 

3. altın teli ya da sırma ile dokunmuş/işlenmiş. 

zer cāme [1] altınlı elbise; kumaşının dokumasında ya da nakışlarında sırma veya altın teli 

kullanılan parlak ve değerli kaftan. 

G425/5 zer cāme geyse cāhil o ĥaššuŋ miśālidür / altun ŝuyıyla yazıla imlāsı olmaya 

 zerd sarı; solgun, rengi uçmuş. 

zerd ü nizār olmaķ [1] sararıp solmak, üzüntünden bitap düşmek. 

M7/I/7 irgürdi bu ŝovuķ ĥaberi var ise ŝabā / zerd ü nizār olup bozılı düşdi būstān 

 zerde [1] bilhassa düğünlerde ikram edilmesi âdet hâline gelmiş, safranla renk ve koku 

verilerek pişirilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi. 

K9/8 šabaķda zerde idi ŝanasın ki bedr-i temām / hilāle beŋzer idi her dilim dilim nānı 

 zer-efşān, zer-feşān altın saçan. 

zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí olmaķ [1] padişahın düğün meclisine altın saçmak. 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

 zer-nişān [1] zemininde açılmış kanal ve noktalara altın çakılarak tezyin edilmiş demir ya 

da çelik (çoğunlukla hançer, kılıç vb.) eşya. 

G253/5 şiʿrümüŋ her mıŝraʿı vaŝfında ey yaģyā anuŋ / zer-nişān bir tíġdür gūyā sevād-ı ĥaš niyām 
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zer-nişān ü celí [1] altın kakmalı ve parlak. 

K23/16 šoķuz tuġulġa ʿašā ķıldı zer-nişān ü celí / ķıbāb-ı nüh felege beŋzedür gören anı 

 źerre [16] çok küçük parçacık; ancak güneş ışığında görülebilen toz tanesi. Aşağıdaki 

tanıkların tamamında güneş-zerre ilişkisi söz konusudur.  

G7/2 ŝaymayınca yoķ ģisābına vücūdı ŝıfrını / źerreler mihr-i cihān-ārāya olmaz āşinā 

G105/4 ŝūretde olan gün gibi evc-i ʿaţāmetde / maʿníde begüm źerre gibi ĥˇār ü ģacíldür 

G120/5 saŋa ķarşu ditreyüp gün gibi ey māh-ı celāl / źerreveş üftādeŋ olan ĥāk ile yeksān olur  

G120/7 źerreveş ʿuşşāķa ey yaģyā iŋen virmez vücūd / şehrümüz meh-rūleri gün gibi ʿālí-şān olur 

G125/1 ʿayn-ı ʿışķ ile yüri nāţır-i bínā olagör / źerreveş mihr-i münír ile hüveydā olagör 

G151/6 zāhidā hāy ile hūy ile hüveydāsın sen / ţerreler gibi bugün mihr ile peydāyuz biz 

G152/6 źerreden şems-i cihān ü ķašreden baģr-i muģíš / kaʿbeden envār ü ʿışķ ehlinden iķrār isterüz 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

G275/3 virelüm kendümüze mihr ü maģabbetle vücūd / źerreler gibi bugün mihr ile peydā olalum 

G290/3 bu şevķ ile yiridür źerre gibi raķŝ ursam / ki oldı gün gibi yār āsitānı bālínüm 

G306/1 yüz bulmayınca ʿāşıķ ey āfitāb senden / źerre gibi görinmez eyler ģicāb senden 

G316/2 manŝıb-ı aʿlāya irmez źerre gibi ĥor olur / gün gibi bir bāb-ı ʿālí-şāna mensūb olmayan 

G362/4 źerreveş ʿaķluŋ períşān itme ŝunʿ-ı ģaķķa baķ / gün gibi mirŝād-ı ʿibretdür ülü‟l-ebŝāra ŝu 

G470/7 gün gibi meşhed-i yaģyāyı šavāf eyler iseŋ / şevķ ile raķŝa gire šopraġınuŋ źerreleri 

G489/2 źerreye ĥurşíd-i ʿālem-tābdur viren vücūd / gün gibi bildüm ki mihrüŋdür ķılan peydā beni 

G493/2 göreli gün yüzüŋi gitdi ķarārum źerreveş / ey ķamer-šalʿat helāk itdüŋ sen ol günden beni 

źerre-i ġubār [1] toz zerresi. 

G102/6 ŝabā öŋince gelen źerre-i ġubār gibi / beni sürüp götüren bunda ʿışķ-ı yārumdur 

źerre-i üftāde [2] düşkün, biçare zerre║varlığı Güneş‟e bağlı olan zerreler misali varlığı Güneş‟e 

benzeyen sevgiliye bağlı olan hakir ve düşkün âşık. 

G70/7 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

G138/5 sevindüginden ölürdi dise bir kimse yaģyāya / seni ey źerre-i üftāde ol şems-i cihān ister 

źerrece [12] zerre kadar, kıl kadar, çok az miktarda, birazcık. 

K7/23 bir kerem issi seʿādet güneşidür meśelā / źerrece terbiyeti gevher ider her ģaceri 

K10/35 fi‟l-cümle dest-i cūduŋa beŋzerdi źerrece / virdügi cāmeler anuŋ olmasa müsteʿār 

G11/5 menzil-i maķŝūda ey yaģyā irerdüm gün gibi / źerrece olsa erenlerden eger himmet baŋa 

G103/4 olmadı bir gün o māhuŋ ben vefāsın görmedüm / źerrece bārí sitāremde seʿādet yoķ mıdur 

G380/3 kāʾinātı gün gibi bir noķšada seyr eylerüz / cānib-i ģaķdan olursa źerrece himmet bize 

G421/3 cihāna gün gibi sāye ŝalaydum germ olup her dem / olaydum źerrece ol mihr-i ʿālem-tāba hem-sāye 
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1.1. zerre kadar, kıl kadar, çok az miktarda║hiç mi hiç. 

M5/III/3 źerrece bed-aŝl olan eşĥāŝa teʾśír eylemez / iģtirām ile selām ü iltiyām ile kelām 

M16/II/2 ʿışķ ile faĥr iderin źerrece ʿār idimezin / gevher-i eşkümi pāyine niśār idimezin 

M33/I/1 āh kim mihr ü maģabbet miģnetini bilmedüm / źerrece rūz-i viŝālüŋ ķıymetini bilmedüm 

G178/4 cennetde daĥi göŋlüm açılmaya źerrece / bir gün ölürsem ol meh-i zerrín-külāhsuz 

G232/3 hem ţaríf ü hem lašíf ü hem ģalím ü hem selím / źerrece noķŝānı yoķdur ol meh-i tābānumuŋ 

G263/3 görinmez gözüme mihr ü vefāsı źerrece yārüŋ / cefā vü cevrine rāżí olupdur cān-ı muʿtādum 

G280/5 ehl-i bezm-i ʿışķ olan çeng ü çeġāne istemez / źerrece girmez ķulaġuma bu ġavġālar benüm 

G296/5 źerrece yaģyāya vefā eylemez / āh kim ol dil-ber-i nā-mihribān 

G341/3 źerrece mihr ü vefā vü lušf ü iģsān itmedüŋ / ey šabíb-i cān devā ķıl derdüme nā-çār iken 

G420/3 ol meh-i nā-mihribānuŋ źerrece inŝāfı yoķ / aġladur bir yıl beni bir gün ki ĥandān eyleye 

G437/6 zāhidā dünyāya hergiz źerrece meyl eylemez / ʿāşıķ-ı dídār olanlar cennetü‟l-meʾvā gibi 

źerre deŋlü [3] zerre kadar, kıl kadar, çok az miktarda. 

G51/7 olaydı gün gibi yaģyā zemānede meşhūr / vireydi mihr-i ĥudā aŋa źerre deŋlü vücūd 

1.1. zerre kadar, çok az miktarda║hiç mi hiç. 

K19/37 yörenmez āyíne-i mihre źerre deŋlü ġubār / mekān-ı ķalbüŋe kín olmadı muķím ü mekín 

G181/2 şol deŋlü żaʿf irüpdür cismüme źerre deŋlü / mihrüŋle ey ķamer-fer bürc-i beden belürmez 

źerre ķadar, źerre ķadarca [7] zerre kadar, kıl kadar, çok az miktarda. 

K12/39 vücūd bula idüm mihrüŋ ile źerre ķadar / olurdı gün gibi yirüm sipihr-i ʿizz ü ʿalā 

K26/45 olaydı źerre ķadar iltifāt ile naţaruŋ / cihānda olmaz idi gün gibi baŋa hem-tā 

M6/IX/6 olursa źerre ķadar behremend-i mihr-i ʿašā / hilāl-i cismine günden güne irişe kemāl 

G123/3 šaġlar ķadar cefālar idersin benüm begüm / şol bendeden ki źerre ķadarca ĥašā olur 

1.1. zerre kadar, kıl kadar, çok az miktarda║hiç mi hiç. 

K25/5 ʿāşıķ mıdur ki nār-ı firāķ ile kül olup / ķalmamış anda źerre ķadar āhdan eśer 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

 zerrín altın, altınlı. 

1. altın varak kaplı. 

zerrín ʿaŝā [1] altın asa; saray kapıcılarının ellerinde bulunan altın varak kaplı değnek. 

M18/III/3 her seģer zerrín ʿaŝā ile güneş derbānıdur 

zerrín āyíne [1] altın ayna. 

K10/36 zencír-i zerle mihr-i felek šāķ-ı ķaŝruŋa / zerrín āyíne gibi aŝılsa vechi var 
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zerrín ķadeģ [2] altın kadeh║zerenkadı, nergis. 

Ş2/88 ele nerges alup zerrín ķadeģler / oturmışlar çemen bezminde yer yer 

G96/5 yaraşur altun üsküf aŋa bir zerrín ķadeģ gibi / ŝurāģí didügi yaģyānuŋ ol gül yüzlü cānāndur 

2. altın teli ya da sırma ile dokunmuş/işlenmiş. 

zerrín ķabā [1] altınlı kaftan; kumaşının dokumasında ya da nakışlarında sırma veya altın teli 

kullanılan parlak kaftan.  

M20/IV/1 seyrāna çıķsa gün gibi zerrín ķabā ile 

zerrín külāh [1] altın külâh. 

G473/2 ser-i serv-i ĥırāmāna ŝanasın māh-ı nev inmiş / görüŋ kim ol ķamer-peyker geyer zerrín külāh egri 

 zerrín-ķadeģ [3] nergisgiller familyasından sarı renkli, güzel kokulu bir çiçek; zerenkadı. 

K11/3 gökdeki pervíne beŋzer sebzede zerrín-ķadeģ / her açılmış gül güneş her ġonce necm-i tābdār 

K13/2 sākí-i kevser gibi destinde altun šāsı var / bāġda zerrín-ķadeģler oldı ʿayn-ı ģūr-i ʿín 

Ş1/90 döküp zerrín-ķadeģler jāleden yaş / tefekkür birle ŝalar aşaġa baş 

 zevāl [3] 

1. yok olma, ortadan kalkma║düşme, alçalma. 

K5/36 cihān içinde rıżāsına rāżí olmayanuŋ / zevālinüŋ sebebi oldı naŝŝ-ı noķŝānı 

2. bozulma, kötüye gidiş. 

K22/4 günümüz gün gibi biŋ dürlü zevāl ile geçer / ķadrümüz bilmediler niteki māh-ı ramażān 

3. (Güneş için) en tepe noktadan batıya doğru inme║sonunun yaklaşması. 

G239/1 ʿarż eyle gün yüzüŋi eyā müşterí-cemāl / bilsün zevālini güneş eksükligin hilāl 

zevāl irişmek [1] zeval bulmak, sonu gelmek, yok olmak, fena bulmak. 

K18/32 ʿaceb olmaz baŋa ġadr eylese dünyā-yı dení / ortaya geldügi içün irişür mihre zevāl 

zevāle irmek [1] zeval bulmak, batmak, yok olmak║alçalmak, iyi hâli bozulmak, düşmek. 

K19/12 zevāle irme güneş gibi ortaya atılup / kenāra çıķ meh-i nev gibi ol kemāle ķarín 

 źevķ [3] hoşa giden bir şeyin yapılmasından, düşünülmesinden ya da elde edilmesinden 

alınan tat; haz, keyif, safa. 

G50/7 ne deŋlü źevķi ola vuŝlat ile yaģyānuŋ  / firāķ-ı yāri aŋup virür iģtimāle vücūd 

G313/3 źevķümüŋ biŋde birin görmeye seyrinde daĥı / zāhidā cennet-i firdevse giren ģūr gören 

G316/1 ģāl idinmez derd ü ġam źevķini eyyūb olmayan / dil-rübālıķ şívesin aŋlar mı maģbūb olmayan 

źevķ itmek [2] 
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1. eğlenmek, hoşlanmak, keyif almak, güzel vakit geçirmek. 

K9/23 seʿādet aŋa ki źevķ itdi bu temāşādan / yazuķlar aŋa ki seyr itmedi bu seyrānı 

2. safa bulmak, manevi hazlara erişmek. 

G104/2 şevķ ile źevķ itdiler gūyā şuʿāʿ-ı āfitāb / ŝanmaŋuz ķurı yire sürindiler ebdāllar 

źevķ-i ʿālem [1] dünyadan/yaşamaktan tat alma. 

M42/IV/1 ne cānda źevķ-i ʿālem var ne ʿālemde ŝafā sensüz / cihānda ķılmasun ʿāşıķları bir gün ĥudā sensüz 

źevķ-i ʿişret [1] eğlencenin safası. 

M6/VIII/8  bu źevķ-i ʿişret ile raķŝa girdi çerĥ-i felek / bu şevķ-i sūr ile ser-cümle çerĥe girdi melek 

źevķ-i temāşā-yı ģabíb [1] sevgiliyi seyretmenin verdiği zevk. 

G348/3 bir yaŋa ģayret ile źevķ-i temāşā-yı ģabíb / bir yaŋa āh ü fiġān bir yaŋa feryād ü enín 

źevķ-i viŝāl [1], źevķ-i vuŝlat [1] vuslatın zevki. 

G435/3 mest-i cām-ı ʿışķ olur źevķ-i viŝāli aŋlamaz / ʿāşıķuŋ derdine vuŝlat ŝanmaŋuz dermān ola 

G465/1 ireli baŋa şerāb-ı ʿışķuŋuŋ keyfiyeti / ne ġam-ı hicrānı fehm itdüm ne źevķ-i vuŝlatı 

źevk-i źikru‟llāh [2] Allah‟ı zikretmenin zevki. 

G130/3 ķapusın çıŋradur ʿarş-ı ʿazímüŋ ģalķa-i ŝoģbet / gel e ey müddeʿí bu źevķ-i źikru‟llāhı benden sor 

G363/3 ŝāliģ ol peymāneŋi tesbíģ-i mercāna degüş / źevķ-i źikru‟llāh ile meydāna gel mey-dānı ķo 

źevķ ü ģālet [1] zevk ve vecd. 

G413/3 senüŋ vaŝf-ı cemílüŋden irişüp źevķ ü ģāletler / benüm şiʿrüm gibi cānā yaķasın çāk ider ĥāme 

źevķ ü ŝafā [3] zevk ve safa. 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

G396/1 ʿışķ-ı pāki mūcib-i vaŝl-ı ĥudādur ʿāşıķa / çekdügi cevr ü cefā źevķ ü ŝafādur ʿāşıķa 

G405/5 źevķ ü ŝafā odur ki gele söyleşe ģabíb / biŋ dürlü şíve ile hezārān ʿinād ile 

źevk ü sürūr [1] zevk/keyif ve neşe. 

K20/24 nedür bu kibr ü ġurūr ü nedür bu źevķ ü sürūr / kişiye rūz-ı ķıyāmetde yoķ mı yoķsa süʾāl 

źevķi olmaķ (bir şeyden) [4] keyif duymak, haz almak. 

G100/2 cefādan źevķümüz var derdümüzden derdümüz yoķdur / ne derd ise senüŋ gibi şeh-i ʿālí-cenābuŋdur 

G356/3 gözüŋüz açsun behār-ı ʿışķ-ı rabbü‟l-ʿālemín / źevķüŋüz var ise envār ile hemvār olmadan 

G397/1 şevķümüz artar güneş gibi ĥayāl-i yār ile / źevķümüz vardur bizüm hicrānı yoķ dil-dār ile 

G400/1 derdümüzden derdümüz yoķ ʿışķ-ı bí-pāyān ile / źevķümüz vardur ziyāde şevķ-i meh-rūyān ile 

źevķi yeri (birinin) [2] en çok zevk aldığı şey, en büyük zevki, en büyük bahtiyarlığı. 

K7/35 pādişāhum der-i dergāhuŋa ķul olmaķdur / ŝıdķ u iĥlāŝ ile yaģyā ķuluŋuŋ źevķi yeri 
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G472/7 cān virüp yaģyā gibi yolında ĥāk olmaķ anuŋ / ʿāşıķun źevķi yeridür ʿāşıķuŋ źevķi yeri 

 zevraķ [3] sandal, kayık. 

G262/4 ŝabā-yı āhum ile yola düşdüm baģr-i ʿālemde / vücūdum zevraķına aķ ŝaķaldan bādbān itdüm 

G292/3 fi‟l-meśel taĥt-ı süleymāndur vücūdum zevraķı / kāʾinātı seyr ider irdükçe āhumdan nesím 

G381/4 bir kenārı iĥtiyār itdi vücūdum zevraķı / yaşum ırmaġı delíl-i baģr-i vaģdetdür bize 

zevraķ-ı cism [2] vücut sandalı. 

M4/III/2 baģr-i cihānda zevraķ-ı cism ile dāʾimā / gezme hevāŋa šābiʿ olup bādbān gibi 

M36/III/1 hevā-yı ʿışķuŋ idelden beni mecnūn ü dívāne / düşürdüm zevraķ-ı cismi miyān-ı baģr-i hicrāna 

zevraķ-ı çeşm [1] göz sandalı║gözyaşı denizi içindeki göz. 

G451/2 göreyin ķana ġarķ olsun cihānda zevraķ-ı çeşmüm / beni deryā-yı ʿışķ-ı yāre çünkim āşinā ķıldı 

 zeyn süs, bezek, ziver, revnak. 

zeyn-i bāġ-ı dil [1] gönül bağını süsleyen, gönül bağının süsü, gönül bağına revnak veren. 

K24/27 serv-i ķad-i bülendi durur zeyn-i bāġ-ı dil / ĥāk-i süm-i semendi durur ʿayn-ı tūtiyā 

zeyn eylemek, zeyn itmek, zeyn ķılmaķ [4] 

1. donatmak, kuşatmak. 

M11/IV/2 ġam degül ten ʿālemin cāmeyle zeyn itsek eger / eylerüz fāĥir libāsa biz ģaķāretle naţar 

2. süslemek, bezemek, ziynet vermek. 

K13/6 lāle vü gül sanmaŋuz her cānibi zeyn eyleyen / laʿl-i dilber ģasretinden ķanlar aġladı zemín 

Ş1/108 períler cüft olup ider anı zeyn / ķırān eyler ŝanursın gökde saʿdeyn 

2.1. süslemek, bezemek║şenlendirmek. 

G481/4 çaġırursaŋ yiridür ĥāneŋe ʿāşıķlaruŋı / zeyn iderseŋ n‟ola bülbüller ile gülşenüŋi 

3. nakşetmek. 

K24/14 gördüm öŋinde taĥta-i remlin felek-miśāl / eşkāl-i bürc-i encümi zeyn eylemiş aŋa 

4. revnak vermek, tazelemek║hürrem etmek, açmak, safa vermek. 

M47/2 sūr içinde yapılup ķabr-i imām-ı aʿţam / ķıldı dil gülşenini fetģ-i fütūģāt ile zeyn 

zeyn olmaķ [8] 

1. bezenmek, donanmak. 

K12/5 zemāne ķırmızı yapraķlar ile zeyn oldı / dimeŋ ki lāleler ile šonandı her ŝaģrā 

K13/1 yine zeyn oldı cihān mānend-i firdevs-i berín / ģulle-i istebraķın geydi nebātāt-ı zemín 

K28/9 bāġ u gülşen cümle yapraķlandı zeyn oldı çemen / yazılarda taŋrınuŋ yazıldı ĥašš-ı ķudreti 

K32/6 zeyn olup leşkerinüŋ ĥaymesi mānend-i nücūm / ķurdı şarķ illeri içinde güneş gibi otaķ 
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Ş2/99 sehí-ķāmetler ile zeyn olupdur / kenārı mecmaʿü‟l-baģreyn olupdur 

G295/1 dökerse ķanumı gül yüzlü yārum / ķızıl güllerle zeyn ola mezārum 

G492/3 yaraşur yārüŋ libāsında mušabbaķ tügmeler / ġoncelerle ŝanki zeyn olmış vücūdı gülşeni 

2. yerleştirilmek, nakşedilmek. 

K8/17 tíġ-i zerríninde zeyn olan cevāhir ŝanmaŋuz / ol hilāl ile ķırān itdi seʿādet aĥteri 

 żıddeyn [1] birbirine zıt iki şey. 

K20/23 muģāldür kişi żıddeynini nice cemʿ eyler / ģicāb-ı uĥrevídür dünyeví olan eşġāl 

 ţıll gölge.  

ţıll-i ģaķ [2] Hakk‟ın (=Allah) gölgesi. 

║Sultan I. Murad. 

M3/II/2 gün gibi geldi otaġı öŋine ol ţıll-i ģaķ / ķıldı kerrūbí melekler gibi kürsíde ķarār 

║Yavuz Sultan Selim. 

K2/21 ţıll-i ģaķ sulšān-bin-sulšān emírü‟l-müʾminín / ġāzí-i devr-i zemān sulšān selím-i kām-rān 

ţıll-i ĥudā [2] Hüda‟nın (=Allah) gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K7/15 ŝāģib-i seyf ü ķalem şems-i hüdā ţıll-i ĥudā / maʿden-i lušf ü kerem şāhlaruŋ nāmveri 

K12/16 sipihr-kevkebe ŝāģib-ķırān-ı rūy-i zemín / bülend-mertebe şems-i hüdā vü ţıll-i ĥudā 

ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl [1] yüce Hüda‟nın gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/23 yaʿní sulšān-ı selāšín süleymān-ı ümem / ŝāģib-i seyf ü ķalem ţıll-i ĥudā-yı müteʿāl 

ţıll-i raģmān [1] Rahman‟ın (=Allah) gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

Ş2/32 şehenşāh-ı cihān ü ţıll-i raģmān / emírü‟l-müʾminín sulšān süleymān 

ţıll-i raģmāní [1] rahmani (=ilahi) gölge, Rahman‟ın gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K16/45 ilāhí her güni günden yeg olsun şāh-ı islāmuŋ / ġazādan olmasun ĥālí müdām ol ţıll-i raģmāní 

ţıll-i yezdān [3] Yezdan‟ın (=Allah) gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K4/30 vücūdı kaʿbesi mānend-i mescidü‟l-aķŝā / penāh-ı leşker-i islām ţıll-i yezdāndur 

M14/I/4 ţıll-i yezdān muķtedā-yı sünniyānumdur benüm / rāfıżíler cümleten menfūr-ı cānumdur benüm 

M18/I/3 nāʾib-i şerʿ-i muģammed ţıll-i yezdāndur gelen 

ţıll-i yezdāní [1] yezdani (=ilahi) gölge, Yezdan‟ın gölgesi║Kanuni Sultan Süleyman. 

K9/26 muʿín-i dín-i muģammed muģíš-i baģr-i kerem / reʾís-i ʿasker-i islām ü ţıll-i yezdāní 

 zırıh [3] demirden ya da metal örgüden yapılan savaş giysisi, zırh. 

K12/10 çıķardı tíġini āb-ı revān ġılāfından / bu kārzāra zırıhlar geyindi her deryā 

K16/12 zırıhlarla erenler beŋzedi emvāc-ı deryāya / firengüŋ oŋmaduķ başına ķopdı nūģ šūfānı 
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K23/17 revān itdi miśāl-i ŝaģāyif-i eflāk / šoķuz zırıhla šoķuz ĥūb çerĥí ķalķanı 

 zırıh-pūş [1] zırh kuşanmış, zırhlı. 

Ş2/37 meh-i nev bir ġulām-ı ĥalķa-der-gūş / felek şemşíri ĥavfinden zırıh-pūş 

 zíbā [8] 

1. güzel, latif, görklü. 

K30/14 cennetü‟l-meʾvā gibi her cānibi maʿmūr imiş / vālí-i ūlā imiş aʿlā imiş zíbā imiş 

Ş1/189 biri rūm oġlıdur zíbā ŝanemdür / cihān deyrinde bir raʿnā ŝanemdür 

Ş2/145 bıçaķcı-zāde bir zíbā ŝanemdür / cefā ķılıcı yār-i pür-sitemdür 

G191/4 sevüp gün yüzlü dil-berler o māha ʿāşıķ olmışlar / ne zíbā şāh olur ol kim aŋa begler sipāh olmış 

2. güzel, göz alıcı, müzeyyen. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

K3/35 ķubbesi tāc-ı ŝalāģí ŝāliģ ü ʿābid gibi / iki yanından ʿıyān zíbā menārı aķ ridā 

3. güzel, parlak, sulu. 

G40/2 gül gibi rifʿatde ol ʿizzetde ol devletde ol / ay ile gün ŝoģbetüŋde iki zíbā ter turunc 

zíbā görmek [1] güzel görmek, güzel bulmak, güzel olduğunu sanmak; göz alıcılığına kapılmak. 

G94/7 bildügi yaŋılduġına degmez ey yaģyā müdām / her baķabilmez bu fāní ʿālemi zíbā görür 

 zid ʿömrehü‟l-ʿazíze ilā-āhiri‟z-zemān [1] “onun aziz ömrünü kıyamete kadar 

arttır/bereketli kıl”. 

K27/32 yā rab bi-ģaķķ-ı rūģ-ı şehídān-ı kerbelā / zid ʿömrehü‟l-ʿazíze ilā-āhiri‟z-zemān 

 zih [1] yay kirişi. 

G19/6 müjelerden ķaşı yayına šaķılmış zihler / aŋa biŋ cān ile ķurbān olayın ey yaģyā  

 zihí [23] ne güzel, ne hoş, ne iyi. 

K1/29 bu ʿavn ü ʿināyetle zihí lušf-ı ilāhí / bu keşf ü kerāmetle zihí ʿizzet-i kübrā 

K5/30 vücūdı maşrıķ-ı ĥayr oldı maġrib-i esrār / zihí seĥā vü ʿašā maʿdeni kerem kānı 

K6/35 śenā-yı devleti yaģyā ķulın ider iģyā / zihí ʿibādet ü iģsān ü fażl-ı yezdāní 

K9/22 zihí kemāl-i seĥāvet ki ķılmaġa yaġma / ŝaçıldı yir yüzine niçe genc-i pinhāní 

K9/29 zihí kemāl-i ʿināyet ki ģażret-i ʿizzet / müsaĥĥar eyledi emrine nevʿ-i insānı 

K12/18 behār-ı ʿadli ile güldi rūy-i mülk-i cihān / zihí zemān-ı feraģ-baĥş ü vaķt-i źevķ ü ŝafā 

K14/16 bāreka‟llāh zihí nūr-ı ŝafā kim ĥalķa / gelür engüşt-i şehādet gibi andan bir ģāl 

K16/14 zihí iţhār-ı ķudret kim ŝuya seccādesin ŝaldı / velíler gibi gösterdi velāyet cisr-i sulšāní 

K16/34 zihí ĥayrāt-ı ʿālí kim sürūş-ı āsümān yir yir / görürler cāmiʿinden aşaġa eyvān-ı keyvānı 
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K18/7 naţm ü neśrini gören didi zihí mír-i kelām / biri iʿcāzdur anun birisi siģr-i ģelāl 

K20/1 zihí cemāl ü celāl issi ŝāniʿ-i müteʿāl / teveccüh eyleyen insāna dir taʿāl taʿāl 

K20/37 ferídi naţm ile neśrüŋ vaģídi baģr ü berüŋ / ʿalími cümle ʿulūmuŋ zihí kemāl-i kemāl 

M2/IV/2 mücāvirden müsāfirden degüldür gūşesi ĥālí / zihí şāh-ı vilāyet kim kesilmez ehl-i dívānı 

M48/4 salšanat buldı maģallini zihí ʿavn-i ʿıyād / yirine eyledi iģsānı cihāndār-ı kerím 

Ş2/4 zihí baĥşāyiş-i sırr-ı feżāʾil / kim anuŋ ĥānesidür kaʿbe-i dil 

Ş2/19 zihí źāt-i ʿulüvv-i şān-ı aʿţam / anuŋ bir ķulıdur faĥr-i dü ʿālem 

Ş2/40 zihí ŝāģib-ķırān-ı rūy-i devrān / bir ednā ĥādimidür mıŝra sulšān 

Ş2/117 teʿāla‟llāh zihí naķķāş-ı ķudret / yazar bu vech ile āb üzre ŝūret 

G155/2 seni ben cāna teşbíh itdüm emmā cāndan aʿlāsın / zihí ģüsn ü melāģat źāt-i pāküŋ gibi źāt olmaz 

G231/2 zihí ʿíd-i mübārek ey nesím-i lušf-ı rabbāní / yine ol serv-i bāġ-ı cenneti bizden yaŋa ŝalduŋ 

G346/5 dün gice ĥānemde ey yaģyā zihí fikr-i muģāl / ol mehüŋ rūz-ı viŝālini recālar eylerin 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-i mevcūda 

G477/3 zihí devlet ki cānānuŋ saŋa ĥışm ile söylerken / sen aŋa ģālüŋi aġlayasın yalvarı yalvarı 

zihí … zihí … [8] 

K3/19 seyyid-i sünní zihí sulšān zihí şāh-ı kerím / zāhidíne raģmı çoķ merdūdıdur ehl-i hevā 

K19/30 hevāya olmadı māʾil o serv-i bāġ-ı ŝalāģ / zihí kemāl-i seʿādet zihí ĥıŝāl-i güzín 

K23/5 muʿāvin oldı başı üzre ķıldı aŋa mekān / zihí kemāl-i mürüvvet zihí kerem kānı 

K24/23 didi zihí kemāl-i seʿādet zihí şeref / aç gözüŋi vü müjdeler olsun bugün saŋa 

M8/III/5 ĥašāsı ġayr-i muʿayyen günāhı nā-maʿlūm / zihí saʿíd ü şehíd ü zihí şeh-i maţlūm 

Ş2/17 zihí rezzāķ-ı maĥlūķāt-ı ʿālem / zihí tevvāb-ı maʿŝıyyāt-ı ādem 

Ş2/18 zihí ķudret zihí sırr-i nihāní / muʿallaķ ķıldı baģr-i āsümānı 

G69/3 zihí maʿşūķ-ı ʿālem kim muģibbi cümle ʿāşıķlar / zihí şāh-ı cihān kim ķulları hem rāżí hem şākir 

zihí … zihí … zihí … zihí … [2] 

K12/37 zihí seʿādet ü şevket zihí fiʿāl-i güzín / zihí ʿulüvv-i siyādet zihí ʿašā-yı ĥudā 

M2/III/4 zihí meşhed zihí merķad zihí maʿbed zihí maķŝad / maķām-ı ĥıżr ilyās ü maķarr-ı evliyādur bu 

źikr eylemek [6] 

1. söylemek, dile getirmek. 

K1/36 evŝāfını źikr eyler iken maşrıķ-ı dilden / gün gibi šulūʿ eyledi bu mašlaʿ-ı ġarrā 

1.1. söylemek, bahsetmek, (adını) anmak. 

G228/3 cān virürken adını źikr eyleŋüz cānānenüŋ / ģālet-i nezʿ üzre baŋa ölmegi āsān idüŋ 

1.2. Allah‟ın isimlerini ibadet maksadıyla içinden ya da sesli olarak arka arkaya söylemek; bu 

yolla Allah‟ı anmak ve övmek. 
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K34/1 ŝofí semāʿa gir yine şems-i cihān gibi / źikr eyle ģaķķı döne döne āsümān gibi 

Ş1/2 yüri źikr eyle nām-ı źü‟l-celāli / ki kevneyn oldı mirʾat-ı cemāli 

G242/4 ţāhirde ķalma bāšın ile āşinālıġ it / źikr eyleyen ilāhı çü dildür šušak degül 

G438/1 ģaķķı źikr eyle zebān-ı ģāl ile sūsen gibi / ŝaķla esrāruŋı açılma ġonce-i gülşen gibi 

źikr itmek [1] zikir çekmek; (tarikat mensuplarının Allah‟ın isimlerini söylemek suretiyle 

yaptıkları ibadetle) Allah‟ı anmak. 

K11/5 źikr ider başın ŝalar bād-ı ŝabā ile müdām / ŝofíler gibi düşürmez elde tesbíģin çenār 

źikr olmaķ [1] söylenmek, dile getirilmek. 

K19/49 żaʿíf isem n‟ola aķvā durur sözüm aķvā / kemāle irmedi mi źikr olan kelām-ı metín 

źikr-i lafţatu‟llāh [1] Allah lafzını zikretmek, sadece “Allah” demek. 

Ş2/3 šaríķat rāhına olmaġa hem-rāh / yiter insāna źikr-i lafţatu‟llāh 

źikr-i leb [1] dudağı(nı) anmak, dudağı(nı) sayıklamak. 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

źikr-i mevlā [1] Allah‟ı zikretme. 

Ş1/25 ne mümkin źikr-i mevlāyı iş idem / meger kim nā-gehān ilden işidem 

źikr-i sübģān [1] her türlü kusurdan ve noksanlıktan, beşerî nitelik ve zaaflardan münezzeh olan 

Allah‟ın zikri/zikredilmesi. 

K5/5 ŝalāģ u zühd ü tilāvetde ʿaynı eyle ʿuyūn / ŝafā-yı ķalb ile gūş eyle źikr-i sübģānı 

źikr-i šuyūr ü ŝavt-i cibāl ü sürūd-ı rūd [1] kuşların zikri, dağların sesi ve ırmakların nağmesi. 

G35/6 źikr-i šuyūr ü ŝavt-i cibāl ü sürūd-ı rūd / šutdı cihānı zemzeme-i hūy ü hāy-i dost 

źikr ü tesbíģ [1] zikir ve tesbih║dilden ve elden düşürülmeyen şeyler. 

G369/7 nigārā źikr ü tesbíģi olupdur şimdi yaģyānuŋ / dilinde laʿl-i cān-baĥşüŋ elinde sāġer-i bāde 

źikru‟llāh [1] Allah‟ı zikretmek. 

G380/4 ŝofra-i ĥˇān-ı ilāhí ģalķa-i ŝoģbet yeter / oldı źikru‟llāh ey ŝofí ulu niʿmet bize 

źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş [1] “işreti (=yiyip içip eğlenme) anmak, işretin yarısıdır.” 

Ş1/75 güzeller ŝoģbetinden vir ĥaberler / ki źikrü‟l-ʿayş nıŝfu‟l-ʿayş dirler 

 źillet [2] hakirlik, sefillik, alçak duruma düşme; alçalma, düşüş. 

K28/28 kūh-i endūhına šaġıldı cünūd-ı šaġiyān / etķıyāya leźźet olur eşķıyānuŋ źilleti 

G66/3 sevmezüz başına ĥalķı üşüren mecnūnı / leźźet-i manŝıb-i dünyāya begüm źillet var 

źillet virmek [1] hor ve hakir duruma düşürmek. 

Ş1/61 dehānı gibi yoġ olsun ol āfet / ki vire bir kemāl ehline źillet 
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źillet-i hicrān [1] ayrılık zilleti; vuslattaki iyi hâlden ayrılığa düşüş, ayrılıkla sefil hâle düşme. 

G465/3 ey göŋül āyíne-i vuŝlatda görme kendüŋi / źillet-i hicrānı mūcibdür viŝālüŋ leźźeti 

źillet-i ʿışķa düşmek [1] aşk zilletine düşmek; aşkla hor, hakir ve sefil duruma düşmek. 

G17/7 źillet-i ʿışķa düşen bildi cefā leźźetini / başķa bir ʿālemi vardur elemüŋ ey yaģyā 

 zindān [4] mahpushane. 

K20/47 atalarına gelürler seģerde zindāna / ķuzı gibi meleşür çaġrışur šurur ešfāl 

Aşağıdaki tanıklarda Hazreti Yusuf‟un zindana atılmasına telmih vardır. 

G83/4 ʿaceb mi göŋlüme girse benüm ol yūsuf-ı śāní / vücūdı ʿāşıķ olanuŋ belā mıŝrına zindāndur 

G194/2 mıŝr-ı maķŝūda irişmez başına sulšān olur / yūsuf-ı cānuŋ ķaçan olsa bu zindāndan ĥalāŝ 

G429/6 görinme cān gibi kendüŋi görme / meh-i kenʿān gibi zindāna girme 

zindān eylemek [1] zindan etmek, zindana çevirmek║başına dar etmek║gözüne karanlık ve 

kasvetli göstermek. 

G463/1 āh kim hicrān beni giryān ü nālān eyledi / yār ile seyr itdügüm ŝaģrāyı zindān eyledi 

 zinde [2] 

1. canlı, hayatta, sağ, diri. 

G131/3 zindedür ŝanmaŋ beni çerĥüŋ kemānından baŋa / tír-i ġam šoķınduġınca üstüĥˇānum deprenür 

2. ihya olmuş║geçimini sağlayan║diri, yaşayan, ömür süren. 

K16/33 anuŋ inʿām ü iģsānı ģayāt ırmaġına beŋzer / hemíşe dirlik ile zindedür her ķulı ķurbānı 

 zindegān [1] “zinde”nin çoğulu; diriler. 

K21/24 irse kemān-ı lušfuŋa ger nāvek-i vefā / ehl-i ķubūra vire idi zindegāna tír 

 zindegāní [1] (bir kimsenin himayesi ile verdiği) dirlik. 

K28/18 zindegānísi güzel lušf-ı kelāmı bí-bedel / cevher-i cān gibidür insān ile ünsiyyeti 

zindegāní eylemek [1], zindegāní itmek [1] 

1. yaşamak, dirilmek║safa sürmek. 

G20/4 devlet anuŋ kim lebüŋle zindegāní eyleye  / vāy aŋa kim ol ģarāmí gözlerüŋ ide ġażeb 

2. geçinmek║vakit geçirmek, bir arada bulunmak. 

G68/9 ehl-i dünyā ile yaģyā zindegāní idimez / keśret-i ķaydı olan dívāneden eyler firār 

 zínet [9] süs, bezek, bezeme; güzellik, revnak. 

K3/4 nice maʿbed nice maķŝad mašlaʿ-ı nūr-ı celíl / zíneti zíbā vü hep raʿnā dil ü cāna cilā 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 
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Ş1/104 bu şehrüŋ içi zínetlerle šolmış / meric ü tunca yüzi ŝuyı olmış 

Ş2/94 behāruŋ zínetin ķıldum temāşā / diledüm kim yazam bir ĥūb inşā 

G422/4 ʿaynuma gelmez nücūm ile sipihrüŋ zíneti / şāh-bāz-ı ʿışķ olan baķmaz bu dām ü dāneye 

G448/1 aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti / ķaplamış gün yüzini ģaķķuŋ seģāb-ı raģmeti 

K4/17 rüsūm-ı cāmları śābitāt-ı çerĥ-i berín / bu zíneti görenüŋ ʿayn-ı ʿaķlı ģayrāndur 

K22/35 ʿalem-i ʿizzetinüŋ zínetidür rāy-ı münír / mūcid ü muģteriʿ ü vālí-i dívān-ı emān 

G105/2 göŋlini oyalar alıķor cānib-i ģaķdan / dünyā evinüŋ zíneti insānı yaŋıldur 

zínet bulmaķ [1] süslenmek, bezenmek, güzellik ve revnak bulmak. 

K13/9 zínet-i nergesler ile çerĥ-i pür-kevkeb gibi / aç gözüŋ ey dil nice zínet bulur yir yir zemín 

zínet ile [1] çok süslü olarak.  

K9/4 ķurıldı zínet ile sāyebānlar gūyā / seģāb-ı raģmet ile šoldı at meydānı 

zínet virmek [5], zínet ü zíver virmek [1] süslemek, güzelleştirmek, güzellik ve hoşluk katmak, 

revnak vermek. 

K2/15 kārbān-ı kaʿbeye zínet virür bang-i ceres / rāh-ı kūyuŋda anuŋçün eylerüz āh ü fiġān 

K8/14 geldi gūyā bir ser-i serv üstine bedr-i temām / her yeşil ŝancaġına zínet virür tāc-ı zeri 

G6/5 ŝanma ey yaģyā ridādur görinen ʿayne‟l-yaķín / hāle-i māh-ı cemālidür virür zínet aŋa 

G40/1 gülşen-i dünyāya virür zínet ü zíver turunc / gök yüzinde encüme döndi çemende her turunc 

G362/5 lāceverdí cedvel eyle ŝafģa-i dívānuŋa / aķsa ey yaģyā virür zínet çü her gülzāra ŝu 

G392/3 fi‟l-meśel bürc-i şerefde encüm-i seyyāreveş / ķırmızı güller begüm zínet virür dül-bendüŋe 

zínet-i dünyāya aldanma [1] “dünyanın süsüne, göz alıcı (fakat) gelip geçici güzelliklerine kendini 

kaptırma.” 

M11/IV/1 zínet-i dünyāya aldanma didi ĥayrü‟l-beşer / çār yār ile bize āl-i ʿabā ʿibret yeter 

zínet-i nerges [1] (yeryüzünün) süsü (olan) nergisler; (yeryüzünü) bezeyen nergisler. 

K13/9 zínet-i nergesler ile çerĥ-i pür-kevkeb gibi / aç gözüŋ ey dil nice zínet bulur yir yir zemín 

zínet-i eyvān-ı kibriyā [1] azamet sarayını süsleyen║ismi belirtilmeyen memduh. 

K24/26 faĥrü‟l-kirām ü kān-ı kerem aģmed-i ümem / nūr-ı ŝafā vü zínet-i eyvān-ı kibriyā 

 zinhār [9] “sakın!”, “aman!”, “asla!” 

K34/4 yabana çıķma gūşeŋi terk itme dídeden / zinhār varma ţālim evine fiġān gibi 

Ş2/219 çiriş geçme dilā ol yāre zinhār / ŝaķın eyler başuŋa taķyeni šar 

Ş2/240 inanmaŋ kāküli siģrine zinhār / ki anuŋ bir başı var biŋ dili var 

G129/5 gel şekl-i mā-sivāya baķup ķalma zinhār / allāh ŝaķlasun kişiyi yoldan alıķor 

G310/4 geh cemālüŋden vefā ķıl geh celālüŋden cefā / çıķma ey şāh-ı cihān zinhār bu üslūbdan 
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G336/4 ben ķuluŋ gibi unutma sözümi sulšānum / ĥalķa fāş eyleme zinhār bu esrārı ŝaķın 

G368/4 ʿālem-i ʿunŝurı cān dídesine ķılma ģicāb / dostluķ eyleme zinhār bu çār ezdāda 

G390/5 yaģyā niyāzı terk idüben ķullıġuŋda ol / zinhār ķarşu söyleme ŝaķın efendüŋe 

Muk7/9 uyur ardınca uyanuķ çoķdur / ʿişret ehline uymasun zinhār 

 zír alt, aşağı. 

zír-i bāl [1] kanad(ının) altında. 

K26/30 ʿulüvv-i rifʿatine nüh sipihr bir pāye / hümā-yı himmetinüŋ zír-i bāli ʿarş-ı ʿalā 

zír-i dest [2] (bir sultanın) hâkimiyeti altı. 

K15/19 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

K17/21 sensin ol sulšān-ı ʿālí-şān ki devrüŋde senüŋ / zír-i destüŋde çeker biŋ bende-i çāker livā 

zír-i dest-i ķahr eylemek [1] kahır elinin altına almak║kahrıyla ezmek, helâk etmek.  

K6/26 zemíne naķş idüben zír-i dest-i ķahr eyler / ser-i ʿadū-yı siyeh-rūyı tíġi çevgānı 

zír-i desti olmaķ, zír-i destinde olmaķ [3] hâkimiyeti altına girmek, muti olmak, tâbi olmak. 

K13/23 zír-i destinde olur mıydı cihān ĥātem-miśāl / ķılmasa möhr-i süleymān nāmını naķş-ı nigín 

K24/15 gün gibi başı göge irişmiş kemāl ile / kim zír-i desti olmış anuŋ encüm-i semā 

G32/2 zír-i destüŋde olursa šaŋ mı gülşende çenār / ey sehí-ķāmet meśeldür dest ber-bālā-yi dest 

zír ü zeber itmek, zír ü zeber ķılmaķ [3] alt üst etmek. 

K9/36 elindedür ķızıl almayı ķılsa zír ü zeber / nite ki mülk-i ferenduş ile alamanı 

G67/4 ķaşı ile gözi yeter yārüŋ / ķılmaġa yir ü gögi zír ü zeber 

G402/3 ol elif-ķāmet ider māh-ı nevi zír ü zeber / baŋa ĥışm eylese ebrūlerinüŋ rāsı ile 

 zírā, zírā ki [35] çünkü, şundan dolayı. 

K1/40 göklerde yiridür mehi şaķķ itse hilālüŋ / zírā ki iki şāhid ile oldı bu daʿvā 

K1/41 aʿlā ise gün gibi revādur derecātüŋ / ķılduŋ göŋül alçaķlıġını ümmete zírā 

K1/57 baġruŋa baŝarsaŋ yiridür seng-i siyāhı / dāʾim ģacerü‟l-esved olur kaʿbede zírā 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

K27/21 zírā ki bir pelās ile ķaldum ki cā-be-cā / yırtıldı oldı penbeleri gün gibi ʿıyān 

K29/21 dil kitāb-ı medģüŋ istiĥrācına meşġūldür / dāʾimā zírā der-i dersindedür ʿayn-ı muʿíd 

M1/I/5 šaġa šaġılur šaġí vü bāġí / tíġi uzanur gün gibi zírā 

M1/I/7 cumhūr-ı bāšıl varmaz nemāza / dívān-ı ģaķdur zírā muŝallā 

M1/IV/4 tārík-i ġamda ķalur erāźil / zírā ki olmaz rāy-i müníri 

M5/I/5 yalımı alçaġ olupdur kesreveş düşmenlerüŋ / üstün oldı fetģaveş zírā ki daʿvāmuz bizüm 

M13/V/2 bu fenā içindedür zírā beķā-ender-beķā / göŋlüŋi eyle cemāl-i ģaķķa mirʾātü‟ŝ-ŝafā 

M36/IV/1 revādur yoġ ise ʿāşıķlaruŋuŋ ģadd ü pāyānı / ķulı çoġ olsa artar beglerüŋ zírā ki dívānı 
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Ş1/194 n‟ola ŝoŋda ise bu serv-ķāmet / olur zírā ki ŝoŋ demde ķıyāmet 

Ş2/141 ķaralar geysün ol şūĥ-i dil-ārā / ģayāt ābı olur ţulmetde zírā 

G48/3 cevr eyle diyeyin ola kim idesin vefā / zírā ki her sözüme idersin benüm ʿinād 

G79/2 ķalmaz eksükligine ʿuşşāķuŋ ol bedr-i temām / bu cünūn-ı ʿışķ zírā ādemi maʿźūr ider 

G106/6 hecr āteşinde źikr-i lebüŋ derdüm arturur / germāda bāde ādeme zírā zebān virür 

G133/7 oķuma nā-dāna ey yaģyā ŝaķın dívānuŋı / şiʿrden yigdür ĥar-ı lā-yefhama zírā şaʿír 

G134/6 sevinme manŝıb-ı ʿālíde zírā baŝduġuŋ yirler / türāb-ı ķaŝr-ı ķayserdür ĥarāb-ı dār-ı dārādur 

G135/1 vaŝlın ol serv-i bülendüŋ ʿāşıķ-ı şeydā umar / pādişehden bende zírā himmet-i aʿlā umar 

G139/3 kūyında yāre šoġru uçup gitdi mürġ-i cān / zírā cinān içinde o bir serv dalıdur 

G213/2 bu göŋüller taĥtınuŋ sulšānı olsa yiridür / ʿarş-ı ʿālí üzredür zírā mekānı aģmedüŋ 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥalüŋ 

G238/7 evŝāf-ı laʿl-i yāri dilümden düşürmezin / zírā ġıdā-yı rūģdur ol aģsenü‟l-maķāl 

G244/1 dünyā-yı dūna nice göŋül vire ehl-i dil / zírā ki oldı cím-i ecel cāna muttaŝıl 

G263/2 helāk eyle beni ķurtar belādan ĥayra gir cānā / belādur başuma zírā vücūd-ı miģnet-ābādum 

G276/7 ģāleti var sūzı var eşʿārumuŋ yaģyā gibi / āteş-i şevķümle zírā sözümi ķāl eyledüm 

G298/5 ʿālem-i ervāģdur fevķa‟l-ʿalāda leblerüŋ / ʿayn-ı ʿālemden olur zírā nihān-ender-nihān 

G311/9 diyārumdan ıraġ olduķça artar ķadrüm ey yaģyā / cihān mülkinde zírā gevher-i ʿālí-behāyem ben 

G326/6 yapma fenā evin yıķılur rūzgār ile / zírā ki farķı yoķ bu ķıbābuŋ ģabābdan 

G359/1 ķara ata n‟ola binse o meh-rū / olur zírā çerāġ altı ķaraŋu 

G472/2 oldı her dívāne vü şeydāsına šaġ üsti bāġ / gün gibi zírā seferden ĥālí olmaz ol perí 

G476/7 şiʿr-i yaģyāyı ŝaķın ey gül-i ĥandān oķıma / aġladur ādemi zírā ki anuŋ şiʿr-i teri 

G483/4 şems-i cemālüŋe baķımaz kimse ey perí / zírā ki bí-baŝíret ider ʿayn-ı ʿāķili 

Muk2/2 ķušb-ı aķšāb sözini zírā / aŋladı şol ki ŝalāģiyyeti var 

 zír-dest [1] (birinin) eli altında bulunan, (ona) tâbi olan, ardından giden. 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

 zíver süs, bezek, ziynet, zarafet, letafet. 

zíver virmek [1] güzellik ve zarafet katmak. 

K15/10 sūre-i innā fetaģnāda elifler gibidür / istiķāmetle virür dín emrine zíver livā 

 żiyā [1] ışık, nur; parlaklık, aydınlık. 

G355/5 çoġalsun zaĥm-ı tír-i ʿışķ-ı yārüm tende ey yaģyā / vücūdum ĥānesine tā ki yüz yirden żiyā gelsün 

żiyā-yı cūd-ı vücūd(ı) [1] zât(ının) cömertliğinin ışığı. 

K19/32 eyā seĥā vü ʿašā issi āfitāb-ı kerem / żiyā-yı cūd-ı vücūduŋla toldı rūy-i zemín 

żiyā-yı encüm [1] yıldızların saçtığı ışık. 
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M6/I/2 velílerüŋ dil-i pāki gibi vücūd-ı cihān / żiyā-yı encüm ile olmış idi nūrāní 

żiyā-yı pertev-i dín-i resūl-i bí-hemtā [1] eşi benzeri olmayan Peygamber‟in dininin nurunu parlak 

tutan║Kanuni Sultan Süleyman. 

K12/14 çerāġ-ı şaʿşaʿa-i nūr-i āl-i ʿośmāní / żiyā-yı pertev-i dín-i resūl-i bí-hemtā 

żiyā-yı şemʿ-i fişek [1] fişek mumunun verdiği aydınlık; fişeklerin mum misali verdiği aydınlık. 

K9/19 żiyā-yı şemʿ-i fişekden nehāra döndi leyāl / cihān gözine açıldı ģicāb-ı ţulmāní 

żiyā ŝalmaķ [1] ışık saçmak, aydınlatmak. 

G231/1 dil-i ʿuşşāķa ʿışķuŋdan ʿaceb źevķ ü ŝafā ŝalduŋ / begüm her ĥāne-i vírāna gün gibi żiyā ŝalduŋ 

żiyā virmek [1] ışık vermek, ışık saçmak. 

K26/33 ţalām-ı ţulmi ķomadı cihānda źerre ķadar / vireli rāy-ı müníriyle ʿadli nūrı żiyā 

żiyā vü pertev [1] ışık ve aydınlık. 

M6/VI/1 żiyā vü pertev ile oldı ol şeb-i deycūr / bu bezm içinde biri ʿanber ü biri kāfūr 

 ziyāde [19] 

1. çok, çok fazla, son derece, hayli. 

K3/1 cāmiʿ-i şāh-ı be-nām oldı ziyāde pür-ŝafā / bāreka‟llāhü‟l-muʿín ūlā binā raʿnā binā 

K4/42 eyā cihānı ʿimāret idici şāh-ı kerím / zeʿāmeti gibi göŋli ziyāde vírāndur 

K3/30 sidre vü šūbā gibi zíbā ziyāde bí-miśāl / gök gibi mā-fevķ-i mevcūd ü cemíl ü müntehā 

K12/22 ģavāle ķıl girü şemşírüŋi ki aʿdānuŋ / ziyāde yalımı alçaķ olup durur zírā 

M14/V/1 mülģidínüŋ díni gibi illeri oldı ĥarāb / yandı evbāş evleri düşdi ziyāde ıżšırāb 

K22/33 şefķat ü raģmı ziyāde kerem ü lušfı keśír / maţhar-ı cūd ü seĥā muŝliģ-i aģvāl-i zemān 

K23/26 sükūn ü ŝabrı ziyāde deŋiz gibi dili pāk / kelām-ı serd ile rencíde itmez insānı 

Ş2/190 memidür birisi şerbetci-zāde / ol āfet šatlu dillüdür ziyāde 

G22/1 merģabāsuz geçer ol pādişeh-i pāk-neseb / edebinden mi ziyāde ġażebinden mi ʿaceb 

G70/3 ķarārum ķalmadı hergiz ziyāde iştiyāķum var / gözüm cānānı gözler göŋlüm özler anı cān ister 

G262/7 benüm gün gibi eşʿārum cihān-gír oldı ey yaģyā / ģayāt ābını dünyāda ziyāde rāyegān itdüm 

G309/1 šuyıldı ʿışķ-ı pinhānum ziyāde iltiyāmumdan / seni sevdügüm aŋlandı tevāţuʿla selāmumdan 

G322/7 dídār-ı ģaķķı mūsā ne görmedi ne gördi / esrār-ı len-terāní ķıldı ziyāde ģayrān 

G379/5 açılur göŋlüm ziyāde ĥoş gelür tír-i cefā / ķāŝıdān-ı dil-rübā peykān-ı cānāndur bize 

G400/1 derdümüzden derdümüz yoķ ʿışķ-ı bí-pāyān ile / źevķümüz vardur ziyāde şevķ-i meh-rūyān ile 

2. daha da. 

K8/28 manŝıbum artup ziyāde ileri gelmek içün / şol üç adım ķalġıyan ādem gibi gitdüm geri 

G224/2 noķŝānumı cünūnuma ģaml itmedüŋ benüm / ey ķaşları hilāl ziyāde kem eyledüŋ 
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3. daha yakın. 

G76/4 kāmilüŋ olmaz kitābından ziyāde hem-demi / gelse bir cāhil ŝafā gelmez bize ķayġu gelür 

4. hiç. 

G63/5 ziyāde sevmezin ģaķ sevmedügi ehl-i dünyāyı / der-i ʿuzletde ey yaģyā ʿacāʾib ʿizz ü cāhum var 

ziyāde ʿāşıķ [4] çok âşık, aşkı haddinden fazla olan. 

G60/6 ziyāde ʿāşıķuŋ ölmek dirilmek ʿaynına gelmez / bu der-bend-i ecelden öte ŝaģrā-yi selāmet var 

G365/5 ziyāde ʿāşıķ olan yāre ʿarż-ı ģāl idimez / meger ki nāle vü āh ü fiġān ide nā-gāh 

G391/3 irişmez ʿālem-i bālāya mihr-i ʿışķ ile aŝlā / ziyādeʿāşıķ olmayınca şeb-nem gibi üftāde 

G468/4 örümcek aġına ŝaymaz ziyāde ʿāşıķ olan / ķapuŋda ĥayme-i heft-āsümānı gösgötüri 

ziyāde eylemek, ziyāde itmek, ziyāde ķılmaķ [8]  

1. ziyadeleştirmek, arttırmak, çoğaltmak. 

K5/46 ziyāde ķıl ayaŝofya ŝuyını sulšānum / maģalle-i ŝulaģādur o kaʿbe-i śāní 

K11/28 ģaķ teʿālā ʿizzet ü ķadrüŋ ziyāde eylesün / olasın ʿālemde dünyā šurduġınca ber-ķarār 

K25/47 rızķuŋ ziyāde eyleye rezzāķ-ı lā-yezāl / düşmenlerüŋ dilenci gibi ola der-be-der 

1.1. arttırmak, çoğaltmak║(cefa ve bilenmeyen kılıç bağlamında) şiddetini arttırmak. 

G163/5 ölümlüsine cefāsın ziyāde itmek içün / ʿinād ider ķılıcın yār-i bí-vefā bilemez 

1.2. arttırmak, çoğaltmak║(aşk ateşi bağlamında) hararetlendirmek, harlamak. 

G97/3 āteş-i ʿışķum ziyāde eyleyen āhum gibi / yārüŋ istiġnāsı dil-dāruŋ ŝabā-yi nāzıdur 

1.3. arttırmak, çoğaltmak║(ömür ve iktidar bağlamında) müddetini uzatmak. 

K8/31 ģaķ teʿālā devlet ü ʿömrüŋ ziyāde eylesün / tíġünüŋ çevgānına šop olsun aʿdānuŋ seri 

K26/50 idüp vücūdını bāġ-ı cihānda berĥordār / devām-ı devletini eylesün ziyāde ĥudā 

K32/20 rūz ü şeb vird ü duʿāmuz bu durur ģaşre degin / ʿömrüŋi devletüŋi ide ziyāde rezzāķ 

ziyāde güzel bilmek [1] çok güzel olduğunu bilmek║çok iyi bilmek. 

M20/V/4 yaģyā ʿale‟l-ĥuŝūŝ ziyāde güzel bilür 

ziyāde mātem [1] büyük yas, derin matem. 

M8/VI/2 ziyāde mātem idi ĥaylí emr-i muʿţam idi / ŝalāģ ü zühdi ķaví iʿtiķādı muģkem idi 

ziyāde olmaķ [5]  

1. artmak, fazlalaşmak. 

G505/2 zāhidā serv-i bülendümden ıraġ olımazın / cāmiʿüŋ oldı menār ile ziyāde şerefi 

Muk5/2 ķadri günden güne ziyāde olup / leyletü‟l-ķadr içinde bedr olur ol 

Ş2/332 irişsün bir nefesde biŋ murāda / devām-ı devleti olsun ziyāde 
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1.1. artmak, fazlalaşmak║şiddetlenmek. 

M36/I/1 ziyāde olmasun āhum yilinden nār-ı hicrānum / żaʿíf ü nā-tüvānem göklere irgürme efġānum 

G149/4 āh kim ŝarŝar-ı āhumla ziyāde oldı / āteş-i ģasretümüz nār-ı ġam-ı fürķatümüz 

2. çok büyük olmak, çok derin olmak. 

K16/37 ķara geymiş ķara yası var imiş rímpapanuŋ / ziyāde oldı naŝrānílerüŋ ruhbānı buhrānı 

ziyāde ĥoş gelmek [1] çok hoş gelmek, çok iyi gelmek. 

G334/4 dil-i bímāruma gönder ziyāde ĥoş gelür tírüŋ / hemíşe kūyuŋa uçmaġa baŋa ķol ķanad olsun 

ziyāde saĥt olmaķ [1] çok sertleşmek, taş kesilmek. 

K26/4 ķurıdı ķanı zemínüŋ ziyāde saĥt oldı / ŝular bürūdet-i deyden füsürde ŝanma dilā 

ziyāde şād olmaķ [1] çok büyük mutluluğa erişmek. 

G460/4 kemíne ķadre irişdüm ziyāde şād oldum / göŋül ġam ü elem-i ʿālem ile pür-nem idi 

 żiyāfet [2]  

1. misafiri özenle ağırlama, yedirip içirme, şölen. 

K23/8 nedím ü masĥara merdūd olup bu ŝoģbetden / żiyāfetinden ıraġ itdi ķavm-i şeyšānı 

żiyāfet itmek [1] özenle ağırlamak. 

K23/1 vezír-i aʿţam-ı ŝāģib-ķırān-ı ʿośmāní / żiyāfet itdi emírāne şāh-ı şirvānı 

2. bir şölende misafirlere yapılan ikramlar; ziyafet sofrası. 

K9/7 żiyāfet içün olan dānesine yetmeyüben / dükendi ķaldı tehí nüh sipihrüŋ enbānı 

 ziyān [2] zarar. 

K22/16 yanarın yaķılurın gördügüme şemʿ gibi / baŋa šoġrulıġum ucından irişdi bu ziyān 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

ziyān irmek [2] zarar erişmek. 

K2/28 ĥāne-i cānı meger ġāret ide düzd-i ecel / kimseden kimseye irmez ʿahd-i ʿadlinde ziyān 

M8/IV/1 getürdi arķasını yire zāl-i devr-i zemān / vücūdına sitem-i rüstem ile irdi ziyān 

ziyān eylemek, ziyān itmek [2] zarar vermek, zarara uğratmak, halel vermek. 

K22/43 oķ gibi dūr düşürdi naţaruŋdan aʿdā / šoġruya egri kemān gibi müdām itdi ziyān 

M7/I/3 ŝoydı çıķardı cāmelerini ecel gibi / eşcār-ı bāġa faŝl-ı ĥazān eyledi ziyān 

 ziyāret bir kimseyi ya da bir yeri görmeye gitme.  

ziyāret eylemek, ziyāret itmek [5] ziyaret etmek. 

1.1. dua veya ibadet maksatlı olarak kutsal yerlere gitmek. 
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K2/6 farż-ı ʿayn oldı anı görüp ziyāret eylemek / ķaralar geymiş ŝanasın bir nigār-ı mihribān 

K9/31 ziyāret itmeyen aŝģābı leşkerin görsün / ki cümle ģācí vü ġāzíler ehl-i dívānı 

1.2. dua etmek maksadıyla kabristana gitmek. 

G277/4 sögesin bārí ziyāret eyledükçe ķabrümi / ölenüŋ muģtāc olur cānı duʿāya sevdügüm 

G334/1 ġamuŋdan öldi bir ʿāşıķ senüŋ ʿömrüŋ ziyād olsun / mezārın gel ziyāret eyle bārí rūģı şād olsun 

G403/4 yād eyleyüp gelürse mezārum ziyārete / hey dost diyü ķabrüm içinden nidā gele 

 ziyāretgāh [1] saygı için ya da dua etmek, bir şey dilemek, sevap kazanmak gibi 

maksatlarla ziyaret edilen kutsal yer, türbe.  

G365/7 şehíd-i şāhid-i ʿışķ ol cihānda ey yaģyā / mezāruŋ eyle fenā ehline ziyāretgāh 

ziyāretgāh-ı ümmet [1] ümmetin ziyaretgâhı║Eyyûb-ı Ensârî‟nin türbesi. 

M2/I/3 ziyāretgāh-ı ümmetdür riyāż-ı ravżası dāʾim / ķapusı kaʿbe gibi raģmet-i insāna maķsemdür 

 zöhre [2] sabah yıldızı, Venüs, Nahit, Zühre. Görevi çalgıcılık olan bu gezegen, 

minyatürlerde çoğunlukla çeng çalarken tasvir edilir. 

Ş2/230 ķaçan kim sāza dem-sāz ola bí-bāk / olur çerĥ üzre zöhre zehresi çāk 

G215/4 deyr-i felekde zehresi çāk ola zöhrenüŋ / alsa eline ol ŝanem-i dil-sitān çeng 

zöhre-i çerĥ-i felek [1] felek çarkının Zühre‟si, gökteki Zühre. 

K14/14 pāy-māl itmek içün illeri bir şíve ile / zöhre-i çerĥ-i felek sāķına šaķdı ĥālĥāl 

zöhre-i zehrā [1] parlak Zühre. 

K1/19 çengini yire çaldı ģicāb eyledi andan / görince ŝalāģıyyetini zöhre-i zehrā 

 źū-fünūn [4] âlim, ilim irfan sahibi, bilge. 

K11/26 naţm ü neśrüŋ pehlevānı baģr ü berrüŋ serveri / hem kemāl ile müsellem źū-fünūn ü nāmdār 

K16/28 ferídü‟d-dehri aʿyānuŋ vaģídü‟l-ʿaŝrı devrānuŋ / cihānuŋ źū-fünūnı nevʿ-i insānuŋ süĥen-dānı 

K18/10 beŋzedür taĥt-ı süleymānda anı loķmāna / źū-fünūn oldıġını kim ki ķıla fikr ü ĥayāl 

K27/14 ey baģr ü berde fażl ü kemāl ile źū-fünūn / ey naţm ü neśr içinde cihān pehlevān olan 

źū-fünūn-ı ʿālem [1], źū-fünūn-ı devr-i ʿālem [1] âlemin bilgini, allâme-i cihân. 

Ş1/60 faķíre kendü lušfından hemān-dem / didi ey źū-fünūn-ı devr-i ʿālem 

G68/4 źū-fünūn-ı ʿālem olan ʿālim ü ehl-i kemāl / gülşen-i firdevse beŋzer kim hezār envārı var 

źū-fünūn-ı cihān-díde [1] görmüş geçirmiş, tecrübeli bilge. 

M6/V/6 o źū-fünūn-ı cihān-díde muntaţır oldı / hilāl-i māh-ı mübārek görinmek içün ol dem 

 zuĥāl [1] Satürn. Dünya‟ya en uzak yedinci gezegendir. Göğün en yükseğinde bulunur. 

“Keyvân”, “Pâsbân-ı felek”, “Sekendiz” gibi adlarla da anılır. Uğursuz kabul edildiği için “Nahs-
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i ekber” de denir. Bu gezegene ilişkin olanların cahil, ahmak, yalancı, korkak olduğuna inanılır. 

Aşağıdaki tanıkta Yahya, kendisinden daha fazla itibar gören kara cahilleri Zuhal‟e, kendisini de 

Zuhal‟in düşmanı olan Şems ve Kamer‟e benzetmektedir. 

G220/3 üstüŋe geçse ne ġam her ķara cāhil zírā / yücedür mertebesi şems ü ķamerden zuĥālüŋ 

 ţuhūr [1] zahir olma, meydana çıkma, görünme║maddi ya da manevi varlık sahibi olma. 

G192/2 baŋa vücūd viren źerre gibi mihrüŋdür / kimüŋ ţahíri yoġ ise ţuhūrı olmaz imiş 

ţuhūr bulmaķ, ţuhūr eylemek, ţuhūr itmek [9]  

1. ortaya çıkmak, görünmek, zahir olmak. 

M6/VI/7 felekler oldı zer-efşān-ı ʿişret-i şāhí / şerāre ŝanma fişekden bulurdı anda ţuhūr 

Ş2/36 ţuhūr idelden ol mihr-i ʿadālet / riʿāyet buldı ser-cümle raʿiyyet 

G129/4 ŝāf olmayınca ŝu gibi āyíne-i vücūd / ŝanma ki ʿaks-i nūr-i tecellā ide ţuhūr 

G289/3 mülk-i maʿnāda ricāl ile ţuhūr eyleyelüm / ŝūretā rind-i ĥarābāt ile peydā olalum 

2. (meyve) bitmek. 

K7/33 ŝanki açıldı bihā ile dıraĥt-ı šūbā / bāġ-ı cennetde ţuhūr eyledi ʿizzet śemeri 

3. (söz) dile dökülmek. 

G100/5 ţuhūr iden ģaķíķat sözleri maʿníde ey yaģyā / senüŋdür ŝanma yār-i kām-bín ü kām-yābuŋdur 

4. (haber) şayi olmak.  

M40/IV/1 şehr-i ģüsnüŋde ţuhūr ideli bu ķara ĥaber / baķmaz oldı yüzüŋe ģasret olan ehl-i naţar 

5. (ordu) meydana çıkmak, hücuma geçmek. 

K15/28 lušf-ı šabʿından ţuhūr itdi meʿāní leşkeri / oldı evŝāfuŋdaki ebyātı ser-tā-ser livā 

6. (köprü) vücuda gelmek, inşa edilmek. 

K31/17 şašuŋ üstinde ţuhūr itmese bu mısšar eger / göŋli yazılmaz idi ĥalķ-ı cihānuŋ ķašʿā 

ţuhūra gelmek [1] gün yüzüne çıkmak. 

Ş2/302 ţuhūra geldi bu deŋlü perí-zād / görüp görişmiş idüm eyledüm yād 

 ţulm [4] zulüm, eziyet, insafsızlık, hoyratlık. 

K6/9 ne ţulm idi bu ki defʿ itdi pādişāh-ı cihān / kemānçe mušrib elinden iderdi efġānı 

M9/IV/1 umaruz ʿādil ola ţulme uzatmaya eli / raģmetinüŋ sebebi olmaya niʿme‟l-bedeli 

G133/2 ţulm ile bi‟llāhi vírān eylemek lāyıķ mıdur / göŋlümüŋ ŝırça serāyıdur saŋa şāhum serír 

G165/5 enbiyā gibi belā yolından irşād olmışuz / ţālimüŋ ţulminden artar ķadrümüz ʿunvānumuz 

ţulm eylemek, ţulm itmek [15] cevretmek, eziyet etmek, hoyratça ve insafsızca davranmak. 

K34/6 ŝu gibi olduġuŋ yire ol mūcib-i ģayāt / ţulm eyleme gücüŋ yitene māhiyān gibi 



1805 
 

M5/I/2 cümleye ʿayn-ı şeríʿatle naţar eyler müdām / kimseye ţulm eylemez ʿadl issi pāşāmuz bizüm 

M11/V/2 ʿadl ile meşhūrdur ol şāh-ı ʿālí-şānumuz / kimse ţulm itmez zemānında meger cānānumuz 

M28/I/1 göklere irişdi feryād ile efġānum meded / ķuluŋa ţulm eyleme devletlü sulšānum meded 

M34/I/1 ķapuŋdan ayurma beni ţulm eyleme ĥānum / bir merd-i ġaríbem ne yirüm var ne mekānum 

M37/III/2 bende-i fermānuŋa ţulm eyleme hicrān ile / nev-cüvānum sevdügüm ĥānum memi cānum memi 

G29/2 cānuma od ŝalma aġyār ile cām-ı mey içüp / ʿāşıķa ţulm itme şāhum tāc-ı zíbālar geyüp 

G109/3 yār-i ġaddārum eyü varmaz gözüm yaşın alur / ben faķírüŋ ţulm ile olanca dünyāsın çeker 

G145/3 aŋa ţulm eyleme kim ʿışķ ile maġlūbuŋ ola / aŋa raģm eyle ki varup ķapuŋa zār idimez 

G225/3 pādişāh oldur ki andan ķulları rāżí ola / ʿāşıķa ţulm itme şāhum ĥūblar ĥoş-ĥū gerek 

G233/2 görmeze urmaķ bizi ʿayn-ı teʿaddídür begüm / ģüsn ilinüŋ şāhısın ţulm eyleme dād eylegil 

G267/2 ölümümdür ĥašš-ı reyģānuŋ ĥudā göstermesün / ķuluŋa ţulm eyleme ölümlü dünyādur begüm 

G293/5 yaģyā saŋa ʿāşıķdur bir yār-i muvāfıķdur / ţulm eyleme yazuķdur raģm eyle benüm rūģum 

G422/3 ĥūb-rūlerdür belāya uġradan ʿāşıķları / şemʿdür ķanına girüp ţulm iden pervāneye 

G449/3 çoķ ţulm idüp durur baŋa ben şöyle ŝanuram / dívāna varan andan ider hep şikāyeti 

ţulm-i ʿaţím [1] büyük zulüm, şiddetli zulüm. 

M9/V/3 ţālimüŋ öte ucı işi güci ţulm-i ʿaţím / arķasın yire getürdi eceli oldı ġarím 

ţulm-i ŝaríģ [2] açıktan yapılan zulüm, göz göre göre zulmetme. 

G48/2 eyyām-ı devletüŋde revā mı benüm begüm / ţulm-i ŝaríģ ola baŋa aġyāra ʿadl ü dād 

G103/2 niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir ţulm-i saríģ / yoķsa rūz-i maģşer olmaz mı ķıyāmet yoķ mıdur 

ţulm-i ŝaríģ itmek [2] açıktan zulmetmek, göz göre göre zulmetmek. 

M5/IV/4 cāhilüŋ bilmezligindendür ider ţulm-i ŝaríģ / ʿālim olanda olur ʿālemde ĥavf-i āĥiret  

G112/4 baŋa ţulm-i ŝaríģ itdüŋ diyü ķan aġlayan yāre / anuŋla söyleşür āl ile rengín ihtirāʿ eyler 

ţulm-i ţālim [1] zalimin zulmü. 

G379/3 ţulm-i ţālimden ne pervā şeyn-i şeyšāndan ne ġam / şemʿ gibi gözi açuķlar nigehbāndur bize 

ţulm ü cefā itmek [1] zulüm ve eziyet etmek. 

G116/5 ser virdi sırr virmedi ser-cümle evliyā / ţulm ü cefā idenleri mevlāya ŝaldılar 

ţulm ü cevr ü taʿab [1] zulüm, zorbalık ve eziyet. 

K26/35 ʿadāletiyle zemān içre ţulm ü cevr ü taʿab / dehān-ı yār gibi oldı şimdi nā-peydā 

ţulm ü ēalāl itmek [1] zorbalık ve sapkınlık etmek. 

K14/28 ķurd ķoyun ile yürür ʿāşıķ u maʿşūķ gibi / ʿahd-i ʿadlinde kimesne idimez ţulm ü ēalāl  

 ţulmāní karanlık, ışık görmeyen. 

ţulmāní ķafes [1] karanlık, ışık görmeyen kafes║insan bedeni, insanın maddi varlığı. 
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G124/3 mürġ-i cānuŋ rūģ-ı ķudsílerle pervāz eylesün / çıķ bu ţulmāní ķafesden ʿālem-i envārı gör 

 ţulmet [9] kesif karanlık, ışıksızlık. 

1.1. kesif karanlık║Abıhayat‟ın saklı olduğu zulümât. 

K1/2 ţulmetde ģayāt ābı gibi ʿayn-ı cihāndan / olmışdı nihān çeşme-i mihr-i felek-ārā 

K18/39 mevc urur ţulmet içinde nitekim āb-ı ģayāt / midģat-i źāt-ı şerífüŋde sušūr ile ĥayāl 

Ş2/141 ķaralar geysün ol şūĥ-i dil-ārā / ģayāt ābı olur ţulmetde zírā 

Ş2/279 siyeh cāmeyle ŝan ol māh-ı tābān / görinür ţulmet içre āb-ı ģayvān 

G250/5 āb-ı ģayātdur bize maʿníde tíġ-i yār / yaģyā bi-ʿaynihi aŋa ţulmet durur niyām 

1.2. kesif karanlık (sonbaharın ve kışın gri-siyah kasvetli bulutlarının yarattığı karanlık ve soğuk 

atmosfer)║(Haccâc bağlamında) zulümkârlık, baskı║kış mevsiminin kasvetiyle ruhun basılması. 

K28/1 gitdi nev-rūz ile ģaccāc-ı şitānuŋ ţulmeti / seyyidān-ı sebzenüŋ var idi andan zaģmeti 

1.3. kesif karanlık║esmerlik (kaş, sakal ve bıyıkların gençlikteki siyahlıkları). 

M12/IV/1 müstezād olmış aġarmaġ ile nūrāniyyeti / pertev-i mūy-i sefídinden šaġılmış ţulmeti 

G469/2 šaŋ yirine döndi aġarmaġa yüz šutdı ŝaķal / ţulmetüm nūr ile šaġıldı iki yıldan beri 

1.4. kesif karanlık║esmerlik (kaş, sakal ve bıyıkların gençlikteki siyahlıkları)║gençlikte günaha 

meylin çok olması yönüyle yüze gelen yüz karası. 

K28/21 ţulmetini nūra tebdíl eylemiş rabbü‟r-raģím / aķ ŝaķal olmış cemāli gülşeninüŋ zíneti 

1.5. kesif karanlık║kara pus║kasvet║“zulm” çağrışımı║Rüstem Paşa. 

M9/VI/5 ķulle-i ķāf-ı eķālíme bu ţulmet ne idi / ķadem-i şūmı ile ġallede ķıllet ne idi 

ţulmet-i ġam [1] gamın kesif karanlığı. 

K29/1 düşkin oldum gözlerüm yaşı gibi derdüm şedíd / ţulmet-i ġam eyledi ben derdmendi nā-bedíd 

ţulmet-i ilģād [1] gerçek inançtan sapmanın kesif karanlığı. 

K32/2 rafż ile ţulmet-i ilģādı ʿacemden götürüp / ola gün gibi yine ʿasker-i rūmuŋ yüzi aķ 

ţulmet-i küfr [1] inkârın kesif karanlığı. 

Ş1/191 diríġā ţulmet-i küfr içre her gāh / ķaraŋulıķda durur nitekim māh 

 ţulmet-serā karanlık yer, karanlıklar evi, zulmethane. 

ţulmet-serāy-ı dehr-i müşevveş [1] karmakarışık dünya zulmethanesi. 

G464/1 bu ʿālem-i firāķ ile āteşdeyem daĥı / ţulmet-serāy-ı dehr-i müşevveşdeyem daĥı 

ţulmet-serā-yı fāní [1] fani zulmethane║dünya. 

G174/3 dem-i seģer gibi ţulmet-serā-yı fāníde / yaban delüleri gibi gülenlere gülerüz 

ţulmet-serāy-ı mātem [1] karanlık matemhane║gönül. 
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G460/3 yaşum nücūmını maģv itmiş idi mihr-i cemāl / göŋül zemān ile ţulmet-serāy-ı mātem idi 

ţulmet-serā-yı mevcūd [1] âlem zulmethanesi. 

G371/3 zihí hidāyet-i hādí ki ķıldı bedr-i temām / senüŋ cemālüŋi ţulmet-serāy-ı mevcūda 

 zurnapā zürafa. 

zurnapā gibi başını bālāya ķaldurmaķ [1] zürafa gibi başını yukarı kaldırmak║büyüklenmek, 

burnu havada olmak. 

K34/14 ķaldurma zurnapā gibi bālāya başuŋı / eller seni ayaķlamasun nerdübān gibi 

 zübde bir şeyin en seçkin kısmı, öz, kaymak║kaymak tabaka║en seçkin, en değerli. 

zübde-i aķšāb [1] kutupların (=zahir ve bâtın âlemlerinin manevi idarecileri) en seçkini║Kanuni 

Sultan Süleyman. 

M18/VI/3 evliyāu‟llāh içinde zübde-i aķšāb olan 

zübde-i aŝģāb-ı ŝafā [1] safa sahiplerinin en seçkini║Kanuni Sultan Süleyman. 

K14/22 ģākim-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ŝafā / meh-i encüm-sipeh ü server-i erbāb-ı ricāl  

zübde-i aŝģāb-ı ricāl [1] hakikat erleri zümresinin en seçkini║İbn-i Kemal. 

K18/18 ķušb-ı aķšāb-ı vilāyet meh-i bürc-i ʿaţamet / rāví-i ķavl-i nebí zübde-i aŝģāb-ı ricāl 

zübde-i ehl-i ķubūr [1] kabir ehlinin (=meyyitler, kabirlerde yatanlar, mevtalar) en 

seçkini║Şehzade Mehmed. 

M7/VII/4 dünyāda bir güzíde-i ĥalķ-ı cihān idi / ʿuķbāda daĥı zübde-i ehl-i ķubūr ola 

 zühd [4] dünyadan el etek çekip kendini ibadete verme. 

M13/II/2 zühd ile gözden ricāl-i ġayb gibi dūr olur / ķaŝd ile ʿayn-ı ʿavāma cān gibi mestūr olur 

Ş2/281 birisi muŝšafādur ĥān-ı ʿuşşāķ / olupdur zühd ile meşhūr-ı āfāķ 

G244/5 yaģyā behişt-i ʿadne irem dir iseŋ eger / dāl eyle zühde ķaddüŋi dünyāyı fāní ķıl 

G257/6 ķāmetüm ģalķa ķılup baġruma šaşlar baŝayım / olayın zühd ile ĥātem gibi illerde be-nām 

zühd ile taķvā [1] dünyevi zevklerden sakınma ve ibadetle meşgul olma. 

K1/45 günden güne irdüŋ meh-i nev gibi kemāle / ķaddüŋ elifin lām ideli zühd ile taķvā 

zühd ü ʿamel [1] kötülüklerden sakınma ve güzel işler yapma. 

K1/64 yüz ķarasıdur yüze gelen zühd ü ʿamelden / geçdi günümüz cürm ile ģayfā vü diríġā 

zühd ü ŝalāģ [1] dinin yasakladığı şeylerden kaçınma ve kendini ibadete verme. 

K18/17 rūz ü şeb ķāʾim ü ŝāʾimdür işi zühd ü ŝalāģ / ķameti oldı reh-i ģaķda ʿubūdiyyete dāl 

[ayrıca bkz. ʻģālet-i zühdʼ, ʻkemāl-i zühdʼ, ʻmiśāl-i zühd ü ŝalāģʼ, „ŝalāģ ü zühd‟ md.] 
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 zülāl [2] uzun süre erimeden kalan kar kütlelerinin içinde oluşan, içine atıldığı suyu 

soğutup lezzetle ve hoş hâle getiren kurtçuklar. Bu yönüyle zülâl “hoş içimli, lezzetli, serin su” 

anlamına gelecek şekilde kullanılır. 

K14/10 ʿayn-ı ʿibretle naţar eyle hilāle ŝanasın / āb-ı kevśerden aķar cānib-i dünyāya zülāl 

G89/1 yaşum ķāf-ı ģaķíķatden gelür bir ʿayn-ı ʿālídür / maģabbet baģrinüŋ emvācıdur raģmet zülālidür 

zülāl-i çeşme [1] çeşmenin saf, hafif, serin, güzel, tatlı suyu. 

K5/12 zülāl-i çeşme nihāl-i şükūfedār gibi / müşerref eyledi gül gibi ehl-i seyrānı 

zülāl-i dil-küşā [1] insanın içini ferahlatan, serin, saf su. 

G231/4 yaşuŋ güz yaġmurınuŋ ʿaynıdur ey ŝofí-i ŝāfí / maģabbet būstānına zülāl-i dil-küşā ŝalduŋ 

zülāl-i ĥˇāb-ı ġaflet [1] gaflet uykusunu açıp insanı kendine getiren, manevi olarak uyandıran 

serin su║âşıkların gözyaşları. 

G381/3 nālemüz gūyā derāy-ı kārbān-ı ʿışķ-ı yār / gözümüz yaşı zülāl-i ĥˇāb-ı ġafletdür bize 

zülāl-i meʿāní-i rengín [1] renkli manalar zülâli. 

K19/51 sevād-ı ĥaššı ķadir gicesi midür ʿacebā / ki šurur anda zülāl-i meʿāní-i rengín 

zülāl-i raģmet [1] rahmet zülâli. 

K5/25 taķabbela‟llāh eyā dāʿiyān-ı ĥalķ-ı cihān / zülāl-i raģmete ķandurdı ʿayn-ı ʿašşānı 

zülāl-i vuŝlat [1] vuslat zülâli. 

G290/1 šutışdı āteş-i ʿışķ ile ķalb-i ġamgínüm / zülāl-i vuŝlat ile olmaz oldı teskínüm 

 źü‟l-celāl [2] celâl sahibi║Allah. 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

G355/4 celasunlar arasında müsellem olmaġ isterseŋ / göŋül āyínesine źü‟l-celālüŋden cilā gelsün 

 źü‟l-cemāl [1] cemal sahibi║Allah. 

G330/4 bu derdmendüŋe rūy-i celāl ile baķma / seni beni yaradan źü‟l-cemāl ģaķķı içün 

źü‟l-cemāl itmek [2] (Allah, kulun gönül aynasını) cemale eriştirmek, güzelliğiyle süslemek. 

G238/8 tevģíd-i źü‟l-celāl ile vir ķalbüŋe cilā / āyíne gibi ide seni tā ki źü‟l-cemāl 

G262/5 göŋül āyínesini źü‟l-celālüm źü‟l-cemāl itdi / beni ŝanmaŋ ki bir laģţa taŝavvurdan ziyān itdüm 

źü‟l-cemāl olmaķ [2] (gönül aynası sevgilinin/memduhun yüzüyle) cemale erişmek, güzelliğiyle 

süslenmek. 

K30/12 šalʿatinden źü‟l-cemāl oldı göŋül āyínesi / bí-naţír imiş cihān mülkinde bí-hemtā imiş 

G238/1 ʿışķuŋla göŋlüm āyínesi oldı źü‟l-cemāl / bundan ziyāde nice olur ʿālem-i viŝāl 
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 zülf [10] saç, özellikle yüzün iki yanına sarkan saç tutamları. 

K2/16 virmedüŋ ĥattuŋ gelelden zülfüŋe hergiz vücūd / olmaz imiş ʿālem-i fāníde ʿömr-i cāvidān 

K2/17 leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur / rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaşuŋdur germiyān 

Ş2/277 güzeller ķāmetinüŋ zír-desti / cihān zülfi gibi ŝūret-peresti 

G20/2 çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāʿiś olan / bu dil-i manŝūrumı aŝmaġa zülfüŋdür sebeb 

G44/3 gūyā dehānı mím-i mesíģādur ol mehüŋ / cím-i cemāli zülfidür ebrūsı rā-yı rūģ 

G84/4 rūmdur yüzüŋ gözüŋ aydın ķaresi ķaşlaruŋ / leblerüŋ mıŝr-i melāģat ķara zülfüŋ şāmdur 

G111/4 zülfüŋ iki bükilüp kākül-i miskínüŋ ile / dil-i āvāremi ol ġamze-i cādūya çeker 

G346/2 göŋlümi zülfine virdüm ġamzesine cānumı / pādişāh-ı mülk-i ʿışķ oldum seĥālar eylerin 

G511/1 mey-i laʿlüŋ yine sāķí beni ģayrān ķıldı / aldı zülfüŋ gibi ʿaķlumı períşān ķıldı 

G512/5 göz ķarardup zülfi zencírine boyun vireli / boynı baġlu ķul idüpdür ol şeh-i ĥūbān beni 

zülf-i dil-dār [1] sevgilinin saçı. 

K18/37 dehen-i yār gibi ġayre boyun egdürme / zülf-i dil-dār gibi ķılma períşān-aģvāl 

zülf-i mušarrā [1] parlak saç. 

Ş2/280 daĥı üstinde ol zülf-i mušarrā / firengí miskí ašlas oldı gūyā 

zülf-i nigār [2] resim kadar güzel sevgilinin saçı. 

K10/25 kimse deminde egrilik itmez zemānede / zülf-i nigār ile meger ebrū-yı müşg-bār 

G38/3 ādemi dívāne eyler bāġda zülf-i nigār / ķalmadı māh-i neve źerre ķadarca iģtiyāc 

zülf ü ruĥ [1] saç ve yanak/yüz. 

G307/3 zülf ü ruhuŋa ʿāşıķ idüm devr-i ezelden / farķ itmez iken daĥı gözüm ķarayı aķdan 

zülf ile ʿaraķ [1] saç ve ter damlacıkları. 

G187/4 āyíne-i ruĥında degül zülf ile ʿaraķ / ʿaks urdı anda dūd-ı dil-i pür-şirārumuz 

 źü‟l-feķār [4] Hazreti Muhammed tarafından Hazreti Ali‟ye hediye edilen ortası yivli, 

çatal ağızlı kılıcın adı. 

K10/30 gözyaşı gibi düşe yüz süre ʿadūlaruŋ / çekseŋ ġazā güninde ʿalí gibi źü‟l-feķār 

M21/IV/1 ceng içinde ĥalķumuz bí-iĥtiyār olur bizüm / her iki barmaġumuz bir źü‟l-feķār olur bizüm 

Ş1/113 merice irüp olmış tunca cārí / olupdur ŝan ʿalínüŋ źü‟l-feķārı 

Ş1/137 elinde nice beŋzer ķıl neţāre / her iki barmaġı bir źü‟l-feķāre 

źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrār [1] düşmana tekrar tekrar saldıran arslanın (=Hazreti Ali) Zülfikar‟ı. 

G472/4 źü‟l-feķār-ı ģayder-i kerrāra beŋzer heyʾeti / ʿāşıķ-ı şeydāya dest-i merģabādur gönderi 

 zülfeyn [1] iki zülüf; yüzün yanından sarkan iki bölük saç. 

G199/3 göz ķarardup nice ŝayd olmaya mürġ-i cān ü dil / bāġ-ı ģüsnüŋde senüŋ zülfeynüŋ olmışdur duzaġ 
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 źü‟l-ģayāt [1] gerçek hayat sahipleri. <peygamberler ve veliler> 

G188/1 enbíya vü evliyāyı ķılma kendüŋe ķıyās / źü‟l-ģayāt ile bir olmaz yazılan taŝvír-i nās 

 zümre [1] bölük, alay, cemaat, fırka, topluluk, sınıf, takım, küme. 

K8/27 ben sipāhí zümresinden tevliyet itdüm ķabūl / aŝlı vardur aŝlı ey iki cihānuŋ serveri 

zümre-i aģbāb [1] tanıdıklar/dostlar topluluğu. 

K1/37 ey cümle-i aŝģāba ķapuŋ kaʿbe-i ʿulyā / v‟ey zümre-i aģbāba šapuŋ mescid-i aķŝā 

zümre-i aŝģāb [1] ashab zümresi, dostlar topluluğu. “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine 

uyarsanız hidayet bulursunuz” hadisine telmih vardır. 

G164/7 şevķümüz vardur der-i dil-dārda yaģyā gibi / gökde pervíne dönüpdür zümre-i aŝģābumuz 

zümre-i ʿirfān [1] irfan zümresi; ârifler. 

K26/31 işigi cümle-i erkāna mesned ü meʾvā / šapusı zümre-i ʿirfāna maķŝad-ı aķŝā 

zümre-i islām [1] İslam zümresi; Müslümanlar. 

K18/24 ʿilm ile zümre-i islāmuŋ o şeyĥü‟l-islām / ʿayn-ı maʿnāsını nūr ile ider māl-ā-māl 

zümre-i maţlūm [1] mazlumlar zümresi; mazlumlar, zulme uğrayanlar. 

K22/26 cān virür girse šoġan pençesine mürġ-i şikār / egrilerden šoķınur zümre-i maţlūma ziyān 

zümre-i seģāb [1] bulut kümesi. 

M19/III/3 bu rūzgār öŋince giden zümre-i seģāb 

zümre-i ʿuşşāķ [1] âşıklar zümresi; dert ehli, âşıklar. 

G17/6 var durur bu gice derd ehli ile ŝoģbetümüz / eyle ey mušrib-i cān zümre-i ʿuşşāķa ŝalā 

 źünnūn [1] ilk dönem sufilerinden Zünnûn el-Mısrî. Asıl adı Sevbân‟dır. Rivayete göre 

Sevbân‟ın bindiği gemide bir tüccarın mücevheri kaybolur. Herkes Sevbân‟dan şüphelenir. 

Haksızlığa ve iftiraya uğrayan Sevbân buna dayanamayarak “Ya Rabbi sen bilirsin” deyince 

denizin yüzeyinde ağızlarında birer mücevherle çok sayıda balık belirir. Sevbân elini uzatıp bu 

mücevherlerden birini alıp tüccara verir ve bu olaydan sonra “balıkçı, balık sahibi” anlamına 

gelen “Zünnûn” lakabıyla anılmaya başlar. Aşağıdaki tanıkta Zünnûn, riyazetten sararmış yüzü 

ve bir keramet eseri olarak su üzerine seccade sermesi yönleriyle anılmıştır. 

Ş1/91 ŝararup beŋzi źünnūn gibi gūyā / ŝalar ŝu üzre nílūfer muŝallā 
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SONUÇ 

 Bu tezle, 16. yüzyılın kudretli Ģairlerinden TaĢlıcalı Yahya’nın Divan’ını 

oluĢturan söz varlığı ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmıĢtır. Divan’ın söz varlığını 

oluĢturan sözcükler, terkipler, atasözleri, deyimler, ayetler, günlük dilde kullanılan 

kalıplaĢmıĢ ifadeler, Arapça ve Farsça ibareler metin içerisindeki kullanım 

sıklıklarıyla birlikte alfabetik olarak dökümlenmiĢtir. Alfabetik madde baĢlıkları 

altına yerleĢtirilen tanıklar, bağlam göz önünde tutularak, eĢ zamanlı bir yöntemle 

tarihsel anlam değerlerine göre gruplandırılmıĢtır. Bunun yanında tüm bu dil 

ögelerinin varsa yan anlamları, mecaz anlamları ve metin içerisinde iĢaret ettikleri 

göndergeleri tespit edilerek ayrıca belirtilmiĢtir.  

 Çok köklü bir gelenekten beslenen Klasik Türk Ģiirinin günümüz okuyucusu 

için meçhul sayılabilecek arka planına ıĢık tutacak nitelikte olduğu düĢünülen kültür 

ögeleri de gerek görüldükçe ilgili maddelerde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Bu çalıĢma ile ilk örneği Furkan Öztürk tarafından Baki Divanı için 

hazırlanan ve TEBDĠZ projesi kapsamında çok sayıda Ģairin divanı üzerinde 

uygulanmaya devam edilen bağlamsal dizin ve iĢlevsel sözlük çalıĢmalarının önemli 

bir halkası zincire eklenmiĢtir. 
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